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 ةهمللقم
 دحوم دعم

 انيبسأ نحن اذإ , اذهك زجوم ضرع ىف « ريثكلا ديفتسي نإ
 ىملطالا طيحنا نم  هتمرب نرعلا ملاعلل ميدقلا خيراتلا دوس ف

 باتكلا اذه ىف ًابصنم انماتها مظعم ناك اذإو  ىبرعلا جيلخلا ىلإ

 نأش نم ليلقتلا ىلإ كلذب فدبن ال اننأ الإ طسوألا قرشلا ةقطنم لع
 لبق نم فرعي ناك ىذلا « ةيمهألا غلابلا ىبرعلا دلبلا كِلَذ « برخملا
 . ىملرفلا ةيقيرف] ىلامش مساب

 تغلجو « ىبرعلا طسوالا قرشلا ىلع ملاعلا لود ماتها زكرت دقل

 راطخالا منعأ ًاضيأ اهنم تعبنا اك « اهتورذ ةقطنملا هذه مهف ىلإ ةجاحلا

 )2 هيل رامثملا مهافتلا دوجو مدع نع تمحي لاو « ىلودلا سلا ددبت ىلا

 اوامتحن نأ هيسرادو ىبرعلا برغملا ىنطاومب بيهأ بابسآلا هذه ءازإو
 ' .. مهتقطنم قح طمغي ىذلا ماتهالا اذه « طسواللا قرشلاب انمايتهأ

 ىلإ لوقلاب ردابن نأ انيلع نأ الإ هيلإ رامشلل ماهتهالا نم مغرلابو
 رفم ال سأ اذهو « ةريا تاصيخلت ة.ّئيلم ةيلاتلا تاحفصلا نأ
 نوديري نيذلت ةبسنلاب امأ . اءاع 1ممه. ىلأوح بعوتسي خيرات ىف:هنم
 عججارم ءامسأب 13 باتكلا تنمض دقق ء اذه نم قححأ ىلإ صوغلا

 .اعءارش ىداعلا صخشلا عييطتسي عجارم وأ « تابتكملا ىف ةرفوتم



 أ

 ىنبرعلا ملاعلا ةسارد نإ : ىلاتلا أديملاب بناتك ىف تدشرتسا دقلو

 فورظلاو ةئهارلا ثادحالاو « ىضاملا ثارت ديدحت ءىث لك لبق بلطنت

 كلذ لجأ نم « تاذلاب برعلا كرحت ىنلا تاهاجتالاو ءارآلاو « ةيئيبلا

 ةسايسل ًاضرع  لاوحالا نم لاح ىأب  باتكلا اذه ستي ال

 ءايشالا هذه نأ ضرتف باتكلاو ؛ ىبرعلا ملاعلا ىف هلويمو برغلا

 كئلوأ ام موقي ىلا تاكرحلاو راكفآلا انتقردم نم رثكأ ةفورعم

 مأ نم نأ هيق كش ال امف هلويمو هتسايس مهل] بزرذلا هجوب نذلا

 نم ال ةلكشم ا فقوم لك سردن نأ ةلردلا تاقالعلا تام زاتسم

 « ًاضيأ رخآلا صخشلا رظن ةهجو نم امإو ء« بس« انرظن ١ ةهجو

 ىهجو نيب ىرهوج عارص كانه ناك اذإ امب  ةانأ ىف - محن نأو
 انيلعف « قيقدلا رايتخالا اذه دعب ًاعارص كانه نأ تبث اذإف « رظنلا
 .امهلإ راشملا رظنلا ىتهجو نيب قفوب ل> ءاروىعسننأ

 تاحفص ىلع زرت ةخراص ةيحطس ةظحالم هذه نأ ودرب دق

 نم انفقوم نأ انل تيثتس ةيلاتلا تاحفصلا نأب نموأ ىكلو « باتك

 « ةيحطسلا هذه لهاجام ًاريثك ةريخآلا نيتسلا تارشع ىف قرعلا ملاعلا

 ةراض ىه ابلثم ىترعلا ملاعلا ىف ةعورشأا انحلاصع ةراض دج جئاتنلا تاكو

 « ىضاملا تابكن رك ذي نم ةرارمب بتكي مل بانكلا اذه نأ ريغ برعلاب

 ىلاوح مضل ًاملاع لوائتيو « لقعت ىف لبقتسألا ىلإ علطتي وه امإو

 مافتي نأ « ةياهلا ىف ء برغلا لع م>تي ىذلا رثيلا نم آنويلم مو

 م
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 « ىبرعلا ملاعلا ىف ىتوثواع نيذلا لك قحب ىفأ نأ ليحتسملا نمو
 ء رصان سيئرلا مهنيب نمو « لاحرالاو ثحبلا ىف « ةديدع تاونسل
 نيلوهجلابرعلا نمر يبك ًاددع لمشتل دتمت ةمئاقلاو « هريغ نوريثكو

 . نيروهشملا مهئامعز غلبم ةيمهآلا ىف نوغلبي نيذلا

 نإف « تاحفصلا هذه ىلع تدرو ىلا « ءارألا ةفاكل ةبسنلاب امأ

 . لاخلا ةعيبطي ىددو انأ قناع ىلع عقت اهتيلوئسم

 « تاس ا



 لوالا كلصفلا

 هتيمهأو ىلرعلا ىلاعلا ةعيبط
 الإ ىجراخلا ملاعلا هفلأب مل موهفمو « ةيفصو ةرابع « ىنرعلا ملاعلا د

 ؟ اذه ةلع اف « ةريخآألا تاونسلا ىف

 نيب نم « لاؤسلا اذه لع درلا بع لمحتي ىلاحلا باتكلا نإ '

 روبظو « ىلودلا لاجلا ىف ةحارص رثكأ « ةيورع ١ روهظ بابسالا
 « ىمتر فلا ةيقيرفا لامش » ب ىمست تناك ىبرعلا ماعلا نم ةلماك ةطقنم

 رود بعلب ديد نه رصمم مايقو « ةلقتسملا م دكؤوتل  ىضاملا ىف

 5 ىرغلا ملاعلا ىف ىويح

 ىلامش ءىطاوش نم نودتمي برعلا, مسا مهلع قلطي نيذلا سانلاو
 طيحلا ىلع لطملا ىبرعلا جيلخلا ىلإ ىسلطألا طيحلا ىلع ةلطالا ةيقيرفا ىنرغ

 رحبلل ىنونجلا ىطاشلا ىلإ ةيلاهشلا ةيقيرفا لخاد نمو « ىدنملا

 ىلاوحىنرعلا ملاعلا مضيو. ايكرتل ةيبوتجلا دودحلا ىلإو ء هلك أب طسوتملا

 نضتحي 5( ضرآلا ةعقر ةحاسم نم ١/11 ) عبرم ليم نيبالم ةسمخ
 . ( ىرشبلا سنجلا عو# نم 1/٠ ةمسن نويلم مه ىلاوح

 ولخت « ءارعص نع ةرايع ةمخضلا ةقطنملا هذه فصن نم رثشكأو

 ةيلحاس قطانمني» توافتتفناكسلاب ةظتكملا ءارجأللا امأ . امامت ءاملا نم
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 نانيل لابج لسالسو سلطأ لابج لثم « ةقهاش لايج لسالسو ةينغ
 « ناضيفلا هايم اهيذغت ةعساو لوهس نيب حوار اك « قرشلاو برغلا ىف
 لوبسلاو ءارحصلا ةقاح لع ةعورزم ةقيض ةطرشأو ةروصحم نايدو ىلإ

 هريزج ءانثتسابءاتبغلا ىف الاطقسيال هناف رطم طقسو ثدحاذاف « ءادرجلا
 .نيلاق لثام قبص مازحو« ءارحصلا ف ترقتسا فيصلاهأم نم ىوترت

 قافجلل خانملا ملاع فيرعت ىف لخدي ةيبرعلا ةقطنملا نم ريك الا ءزجلاو
 ىلامش ىف . ىربك قطانم ثالث كانهف ءاملا رداصمب قاعتي امف الإ « مئادلا

 رطملا لدعم لصي ؛ايليل لاس ىلعو « سنوتو رئازجلاو شك ارم
 ىمسي ام نضتحت ةلثام ةقطنم كانهو « ةصوب 0٠ نم رثكأ ىلإ ىوتسلا

 ءاهي وكت ىف لالطاهيشت تلا ةنطنملا كلت  «بيصخلا لالحلا ١ ب ًاريثك

 آءزجو « ةيروسو « نائبلو ندرآلا نم ًاءزجو « ليئارسا لمشت قلاو
 رطملاب معنت ةيلبجلا هممقق جودزم عباط وذ ريخآلا كبلاو « قارعلا نم
 ىمتني تاناضيفلا نع فلختما هلهس نأ ريغ «ء لالهلا م زيع ىذلا

 تارفلا؛نيمأوتلا نيرهنلا لع ىرلا ىف دمتعي هنال كلذ « ةثلاثلا ةقطنما ىلإ

 ملاعلا جراخو , ةطقاسلا جولثلاو راطمالا نم نايذدت, نذللا هلجدو

 ليثمت قح لثمتتال ةثلاثلا ةقطنملا نأ ريغ . ناربأ ىنرغو ايكرت ىف ء ىبرعلا
 لينلا ره ىلع ناويحلاو ناسنإلا دمتعي ثيح « نادوسلاو رص» ىف الإ
 ملاعلا جراخ نم ىأ « ةيقيرفا لخاد ىف ةقهاشلا لابجلا نم عبي ىذلا

 . ًاضوأ ىرعلا

 دقف هتاكرس ددع ىلإ اهتسق ام اذإ ىبرعلا ملاعلا ةحاسم كعدخم دقو

 .ناكسلا نم ليلق ددع ىرس بعوتسإ ال عيرم ليم لك نأ كل ىءارش
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 ةقطنملا نم ربك آلا مسقلا ىوارحصلا عباطلاو ةيخيراتلا ر وصلانأ عقاولاو

 لامرلا ريعتولوجتت الحر مثرابتعأب ءبرعلل» ةروص روهظ ىلإ ىدأ دق
 «مايخ ىف اوشيعيو« كانه لاحرلا اوطحيل  مهلامج ارطتما دقو ةعساشلا

 فحت ىلا ةفولأملا تانحاولا نم ءاملا نيبلاج « بشثعلا مهناعطق ىعرت اهب

 هماع ةفصب ةحيمص ل>رلا ءالؤه ةروص تناك دقل . ليختلا رامجتثأ ام
 «لحرلا هيش وأ ءلحرلا نإ . كل ذك دعت مل ابتأ ريغ « تارتفلا نم ةرتف ىف

 دكؤأ ا نموءىنرع نويلم مه لا نيب نم ًادجج أركض ًازيح مويلا نولغشد

 ةبسذلا هذه لقت نأ لمتحو « ناكسلا عومج نم ٠١:/ نودعتبال مهنأ
 نيب نمو ( ةيبرعلا نادلبلا نم ريثك ىف وبحت تايئاصحألا تلازام )

 ىرع نويلم مرو الإ دجنال طسوالا قرشلا ىف ىنرع نويلم نيعبرآلا

 . لحر هيش وأ لحر

 فضأ.ندم ناكسوأ نيرقتسمعارز نع ةرابعف ىمظعلا ةيبلاذلا امأ

 عبرملا ليملا امف ظتكي قطانم ىف زكرتت ىمظعلا ةيبلاغلا هذ نأ كلذ ىلإ

 نكم ىتلا ةدودحلا .قطانملا عم ؛ ةرورضلاب « بسانّتي اذهو . ناكسلاب

 قطانملاءذه لثمو .راهناألاىرلا قيرط نع وأ راطمألا هابم نم اهبعارز

 ناكسلا ةبسن ديزت ىبرعلا ملاعلا راطقأ مظعم ىفو « غلاي دح ىلإ ةريغص

 نالوثسم نالماعلا ناذهو « ةمخض ةروصب ةنيدملا ناكس ىلع نييفيرلا

 اذإ ةصاخمو « برعلا هجاوت ىتلا ةريطخلا ةيداصتقالا لكاشملا ضعب نع

 . عقاولا ىف ةعرسب نوديازتي ناكسلا نأ « كلذ ىلإ ةفاضإلاب انظحال

 ةلماك ةروصب لثمنت امنا ةفلخاملا قطانملا ف ةفولأملا ةغرفملا ةقلحلاو
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 ممو ء نييمالا نييشيرلا ناكسلا نم ةلئام ةرثك كانبف . ىبرعلا ملاعلا ىف

 لالختسال نيمزاللا ميظنتلاو ةراهملا ىلإ نورقتش تالاحلا مظعم ىف

 ديزملا بلطي اذبو ءةعرسب رئاكتش. روبمج كانهو ءةدوجوملا ضرآلا

 جتلي وءندملا ىلإ فح زي وهو. ةيك الهتسالا علسلا نم هريغو ماعطلا ىم

 سوؤر كانهو « عيتصتلاب الا هتدحح فيفخت نكمي ال لطعت هلك اذه نع

 «عينصتلا لق رعي امءناكسلا ددعديازت اهتهافت نم فءاضب « ةهفات لاومأ

 عينصتلانأذإ ءنيلطعتملا لاملل الماش اجالع انل رفويال هرودب عينصتلاو
 . ةلالا لع هتعيبطب دمتعي

 هذه نم نايناعي نيدلب ىلإ لاقتنالاب ةلكشملا ريوصت عيطتسن دقو

 نوغابي رئازجلا ناكس نإ ءرصمو رئازجلا امهو  ءانعلا ربك أ لك اشملا
 مو ؛ددعلا اذه راشعأ ةعست نولثمي برعلاو ءةمسن نييالم ٠١ مويلا

 ءةمسن نويلم ١م ممددع غلبيس 4 ماع لواحيو ,ةعرس نورئاكس

 دجتو . نيرشعلا مهماع اوطختي مل نيبرئازجلا نم :[ ٠ نأ ىرن مويلاو

 اهامسأ ىنلا ةقطنملاىهو «لامشلا ىف نوظتك ناكسلا عومج نم :/ بو نأ

 رئازجلانأريغ . اهتلالد احل ةيمست ىهو « ةعفانلا رئازجلا ١» ب نويسنرفلا

 تاحالصا ىلعمدقت ملام ةمسن نييالم ةثالث ابطرأ نم معطت نأ عيطتساال
 . مخضلا عينصتلا بابسأب ذخأت ملامو . ضرآلا ةيكلم ىف ةيرهوج

 اندجوةطب رخلا ىلإانرظن اذإو ةمخض اداعبأ ةلكشملا ذختت رصم ىف

 ةعارزالةح اصلا ضرآلا نأريغ ءاعبرم اليم ممر. . . نضت# رصم نأ

 » ضرالا هذه لخاد ىف « ليم ١ عر... ىدعتتال « ةحاسملا هذه نم

 قيضلا لدنلا ىداو ىف ىرصم نويلم "0 شيل ليكضلا ءزجلا اذو لعو
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 ثيحلامشلا ىف اتادلا هنم فلأتت ىذلا حطسملا ثلثلا ىفو « ابو'ج دتملا

 قالطالا ىلع راطمالا اهيذغتال ضرأ ىلع لينلا رهن ءايم عيزوت نكمي
 ةدئلتكسا بعد نأ اندجو هدئلتكساو رصم نيد ةئراقم اندع اذإ (

 ضرالاو(ةحاسملاوذه فعضل خشي كلذ عمو ةمسن نويلم هنم فلأتي
 ماعلا ىضارأ رثكأ نم ىه « ناكسلاب ةلهآلا ةعوررملا ةقطنملا هذه ىف
 ماع لك ديازني ىرصملا بعشلا نأ اذه ىلإ فضأ . دابجالل اضرعت هلك
 كلذ «فعاضتتسابسفن ةدايزلا هذه نأ ديالو « ةمسف 0. ءر٠ .. لدعم

 تايقولا ةبسن نم للقت تأدب ةمخضلا ةيحصلاو ةيبطلا جماربلا نآل

 . ديلاوملا ىف

 ناو . « ىرخآلا ةيبرعلا نادليلا مظعم ىف ةبءاشم تالاح كانهو

 ًاريثك رسفتل هذهرقفلا ةأطو ناو «نيتقباسلا نيتلاخلا نم ةدحلقأ تناك

 ةيسن عافترا ىلا رظنن دقو . ةقطاملا هذه ىف ةسايسلا تايارطضالا نم

 نظنف ناكسلل قيررلاعباطلا ىلاو ( */ بد ىلاوح ) نادلبلا مظعم ىف لهجلا

 ناكس نم ةلق فوفص ىف روثت تابارطضا لع ةرصاق لقالقلا هذه نأ

 قطانملا رئأت نود نالوحت ىناكم لا دعبلا الو لهجلا ال ء نكلو « ندا

 ىلا ةيسايسلا ثادحالابو « ىجراخلا ملاعلا نم ةدراولا ءارآلاب اةيفيرلا

 .ةيبرعلا ةيسايسلا ىف ًايويح ًارود ةعاذالا بعلتوء ةديع قطانم ىف عقت

 ىرقلا ىف شيعت ىتلا نيبالملل ءاخرلا نم ةيحر اقافآو ةمخض الامآ ةلماخ

 ءارشعيطتستال ةيفيرلارسآلا مظعمنأ لوقن نأ ىلإ انب ةدجاح الو ةيئانلا

 .ثدحاماذهو )ةيرقلا ىف دحاو عابذ مكانه ناك اذإ نكلو «ةعاذالا زابج

 ةيبرعلا لودلا نال ةصاخمو « حيمجا ىلإ لصت هلئاسر ناف ( امومع مويلا



 ذي

 ةيوس نوكت داكت ةقوطنملا ةملكلا نأو « ةبفاشم ةعل ءىث لك لبق ىه

 1 1 5 أهم نوثدحتي نيذلل ةيعيبط

 لقالقلاو ةفيثعلا ةيسايسلا تاكرحلا ومب ىف رثؤي رخآ لماع كانهو
 انتآ اهانرك ذ ىلا ىهو  ندملا ىلإ ةمخضلا ةرجحلا وهو الأ « ةيبعشلا

 نيذلا بر علا نم لئاغاددعلا - لماك لكشب - روصتن نأ عيطتست ال دقو

 ةثيدحلا راكفالا رايب «ةرشابم نواصتتكانهو . ىريكلا ندملا نونطقب.
 ىلاةخراصلا ةئراقملا كلت مههجأوت بناج لك نمو ؛ جراخلا نم ةمداقلا

 .جراخلاولخادلا ىف ةيلاعتايوتسم عم «مهنطاوم مظعمب لح رقف : ممريثك

 ابلكوأ لالتحالا وأ ىنجالا ذوفنلا تابرضو تازخو اذه ىلإ فضأ

 ةعيمط هب دصقتو . انرايتعا ف لخدي نأ بحب رخآ لماع كانهو « أعم
 رايتلااذه نمر يك آلا ءزجلاف « ندملا ىلا ةرجحلا ةعيبطو « ةييرعلا ةرسآلا

 (ةيقب رفاوايسآبىرخأ قطانمىف لاحلاوه اك ) ندملا ل] قفدتملا رمتسال

 نأ ىنعم ء برغلا ىدل موبفملا ىنعملاب ندملا ىلإ ةعدتسم ةرجه ريتعبال

 اهروذج ثيح نمامامت ةنيدمتم مبصتوةنيدملا ىلإ اهلك أب لقتنت ةرسآلا
 انن] ةرجحلا هذهنم ريك آلا طسقلا نا . اهتابوتسمو ةيعامتجالا اهتاقالعو

 هلاجر مهنأ « لمع نع نوثحبي ةيفيرلا رسآلا نم دارفأ قيرط نع مت
 ىف تيقب ىتلا ممرسأب مهطبرت ىتلا طباورلاب ماودلا ىلع نوظفتح ءاسنو
 نيملانيبنورفاسيو ًادوقترسالا هذه ىلإ نواسري مو « ضرألا ىف
 نيبملا  ىلاتلا ريخصلا لود+لا سردت نحتو انيلعو « مهترق ىلإ نيحلاو
 رشبلا ال رمتسملا قفدتلا اذه ركذن نأ  ىربكلا ةيبرعلا ندملا ءامسأ هبخ
 روضي أذه نآل كلذ «.عاطملاو « نازحاللاو ء ناكفألل امتاو « بسك

 ؛ , ةيسايسلا تابارطضالا رداصم نم رخآ ًارطضم ؛ مضاو لكشب ءانلا
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 انم ركذن نأ انيلعو ء ندملا هذه ىف نوشيعي ىنرعلا ملاعلا نكس عوج
 زكارملا لثمت امن]و؛لاح ةيأب ةيرضحملا زك ارملا ةفاك لثمت ال ندملا هذه نأ
 . طقف ىربكلا

 عومجب نم '[ ؟4 و نويرضح نييسنوتلا نم :| ٠ نم دلك أ نإ
 . اهدحو هلحزو ًاديصو سلبارطو تورو ىف نوشيعب نيينائبللا'

 ؟«ىبرع » ةملكب دصقن اذام

 اذه نعةياجإلا انه لواحن نيحةيلاتلا لوصفلا ىف دريسام قبسن اننإ
 ىبرعلا ىلاعلل ىلامجإ فصو ىأ ىف « ىرورضلا نم هنأ ريغ . ماحلا لاؤسلا
 تاعامج نمضتي وأ « نابتلا دشأ ةئيابتم ًاسانجأ نضتحي هنأ ظحالن نأ
 . ةعداخ « ةيسنجلا ٠ تافيرعتلاو « ةريح ةزجوملا ةمئاقلا نإ . ةيخضيرامت
 ًآسانأ ةمئاقلا نمضتت نأ دبالق قرشلا ىلإ انيهتناو برغلا نم انأدب اذإو
 نيبناكرتلاو « برعلاو « لادنافلاو ءنامورلاو«نيينتجاطرقلاو « ريربلا نح
 نييسوقايريسلاو «نمراآلاو ؛نيينانويلاو.نييماخلاو«نيببونلاوءنييرصملاو.
 نسرفلاو ؛ دارك الآو« نييرماسلاو نييثيحلاو « نييلبابلاو « نييروشآلاو
 نسحب نيذلاو « ةقطنملا بوعنثب اوجمدنا نيذلا ىادقلا نيدفاولا نم ةئقو
 0 ش : . نييماسلا ةفص مهلع قلطن نأ

 سانجالا لع رظن ةهجو نم ةباجإلا انلواح اذإ اننأ لوقلا زجوم
 مضخ ىف - نيسناي - رثعتنس اننأ اذه ىتعف ؟ ىبرعلا نم : لاؤسلا ىلع
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 .سيلو . جوازألاو ءوزغلاو « ةرجحلا ف ترم ىنلا نيئسلا نم فالآ

 ديلاقتلاو 6م ةغللاب طيقرت هه ابإو «ء سجلا ١» د ةكالع قدأ ةيورَعلل

 > ةكراشملاب ديازملا روعشلاو . ) امدح لإ ) نيدلاو « ىاقثلا ثاريملاو

 ىقرغلا موهفملا اهيلإ لغلخت امدنع صصانعلا هذه هتدلو ىذلا روعشلا وهو

 .«ةمآلا , ةملكل

 رشب برعلا نإ:ماع هجوب ةلحرملا هذه ىف لوقن نأ عيطتسل تن اننأ ىأ

 .نم ناصقتنتال ناتديقع امهو ءأضيأ ةيدوهلاو ةيحيسملا كاّده نأ ريغ ١

 .ىلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تارثؤملا ةعومجم نوبيجتسي مهو ( ةيورملا ةفص
 مويلا نوشيعي مهو . ىلوآلا ةيبرعلا ةراضحلا لضفب ةقطنملا ف ترشتنا

 .« ىرخأ ةقطنم نيئالم ىلاوحو ةلماكلا ةداسلاب عتمتت نادلب ةرشع ىف

 برع مهتأب نوسحن هو

 ةيبرعلا ةقطنملا ةيمهأ

 ةيوضعو ةداسلاب عتمنت لود رشعب ةضرات كثادحأ ترم دقل

 .ةرطيسلا نم لودلا كلت تصلخت ثادحالا هذه لضفيو«ةدحتملا ممآلا

 هبوعش هجنت أضيأ اهلضفبو « نيقرطلل ةرمدملا تاسفانملا وأ ةيجراخلا

 هلك اذهل ب ةيبرعلا ةيموقلاب ةيدتهم  اهتبورع ديك أت ىلإ ىرخآلا نادلبلا
 . ىجراخلا ملاعلل ةبسقلاب ةصاخلا هتلالد

 .نم - ةيضرآلا ةركلا ىف - ىبرعلا ملاعلا ةيمعأ ملاعلا كرديال دقو
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 , عيطتسن ةعمتجم لماوع ىف لثمنت هتيمهأ نأ ودسو . هتاكس ددع كيد
 . مالسلاو « ةسايسلاو ؛ لورتلاو « تالصاوملا : ىلإ اهمسقن نأ

 .« ًارحت ىبرعلا ملاعلا ريعت تالصاوملا نم ىربك رواح ةدع كانه
 ْ .آوجو آربو

 .ةراقلا ههشو«ةيقيرفأ قرشو ابوروأ نيب ىحالم قيرط رصقأف )ع(
 ماعلا قرتخي ايلارتساو ىصقألا قرشلاو ؛ ايسأ قرش بونجو ةيدنحلا

 . سيوسلا ةائق قيرط نع ىبرعلا

 , ماعلا ربعت ةيخيرفألا ةراقلاو ابوروأ نيب ةيربلا تالصاوملاو (ب)

 .دنع ةطقت ةيأ قيرط نع وأ « قراط لبج قيرط نع ءاوس  ىنرعلا
 ..ىرغصلا ايسآ قرط نع وأ « طسوتملا رحبلا ضوحل ىونجلا لحاسلا
 رواحمو « بونجال لامشلا نم ليقتسملا ىف دتمتس ىلا ةيديدحلا ككسلاو
 . ةقطنملا هذه ىف  الامش  ىهتنتسو ةيشرفا ىف قرطلا

 ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع نايوج ناروحم ىنرعلا ملاعلا ربعي (ج)
 .ىصقالا قرشلاو ايسآ ىوئجو ايوروأ نيب لقنتت ىتلا تارئاطلا مظعف
 ايف نكمملا نم هنأ نم ,غرلاب ) ىبرعلا ىوجلا ءاضفلا قرتخت ايلارتساو

 هقرئاطلاب رفاسي نأ ديرب ىذلاو ( ناريإو ايكرت ءاضف ربع قيرطلا ليوحت
 رع نأ دبال ةيتيفوسلا ايسور وأ ابوروأ ىف ةئيدم ىأ نم ةيقيرف] ىلإ
 . ةرهاقلا هب دصقأو « ةرئادلا روحمب ريو « ىنرعلا ملاعلاب
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 هناف ةمخضلا تالصاوملا هذه هيعلت ىذلا ىجيتارتسالا رودلا امأ
 لاجف . ريغتلا ف ةذخآ اهسفن برحلا ةعيبط نآل نآلا ريغتلا ىف ذخآ:

 كلذو رارمتساب عسي ذخأ دق اهيبجوت ناسنالا عيطتسي ىتلا تارئاطلا
 - ةقطنملا لخاد ىوجلا رورءلل دعاو#ب ظافتحالا ىلإ ةجاحلا ببسب

 ةجيقنو تاراقلا ةرياع خيراوصلا رصع ىف امامت ةجاحلا هذه قتتختسو

 ىذلا مدقلا رودلا كلذ ريبك دح ىلإ ىتخا ةيركسعلا تاروطتلا سفنل
 ءانثأ وزغلاو ةيربلا تاروانملل ةقطنك ىبرعلا طسوالا قرشلا هبعلي ناك

 ًاضرعت ملاعلا ىادهأ ريك أ نع سو ردلا ةانق تعرمأ مويلاو برحلا
 ملاعلا لظيس كلذ عمو خيراوصلاو ةرذلا ايف مدختست برح ىف رطخلل
 نتاديم ىف جاعزالا ىلع ةردقلاب هيمسن نأ نكمي مب ًاظفتم ىرعلا:

 بورهلا نش نكي مل اذإو . تاونسل كلذو « ةبر كلا ةيجمت |رتسالا

 ىرورضلا نم ناق « ىنرعلا ملاعلا ىلع هلاعفلا ةرطيسلاىل ةجاح ىف ةلبقتسملا
 . ةيداعم ىربك ةلود ةرطيس تحت عوقولا نيبو هنيب ةلوادجلا كلذ عم.

 ءاوس ملسلا نمز ىف ةقطنملا تالصاوم ةيمهأ دم دعت ىلإ ةجاح انسلو

 نولسري لاجرلا لظ املاطو . قاقثلا وأ ىسايسلا وأ ىراجتلا ناديملا 0
 ريك بناج ىلع ايلود م دام آر سدوسلا ةانق لظتس « نفسلاب مهعُت

 رحلا ناريطلا نأ دحن ء ضو: ةيفترفالا ةراقلاو « مويلاو . 0-6 5
 قرطلا لكش نإ : لب . اهم ديال لاصتا ةقلح نوك. م ةقطنملا هذه ىلإ.

 لخادرورملا لاوحأبرثأتي تاراقلا لخاد ةبوجلا طوطخلا ظل ةيراجتلا
 . ةمرعلا ةقطنملا



 لورتلا

 هكويلم 187٠.٠ ىلاوح لورتبلا نم ملاعلا ديصر غلب 1؟6> ماع ىف
 .تحت ةدقار ليمري نويلم ١١.٠٠٠  ريدقت لقأ ىلع - اهنم « ليمرب

 قرثلا نم الور نم '/.46 ءاج دقف ةيبرغلا اوروأ امأ ةيبرعلا ةبرتلا

 نمو سيوسلا ةمزأ نابأ راطإلا اذه ريغتب نأ ديال ناكو . طسوألا

 رداصللا نم ةديدج ةسفانمل ىنرعلا لورتبلا ضرعتي نأ ًاضأ لمتحلا

 ةلمعلا ليوحت ةيلباق ديازتل ةجيقن ( ىرغلا ةركلا فصن ىأ ) ةيكيرمألا

 1 درعلا لورتبلا نأ حضاولا نم . كلذ عمو ٠ ةسوروألا

 محشتلا داوم ىلإ اهتاجايتحاو ( ايسآ ىنونجو ) ابروأ دوجول ًايسيئر
 .نم ايناطيرب تاجايتحا ناف ةيرذلا ةقاطلا انرابتعا ىف انعضو ول ىّتحو

 . 156ه ماع ىف اهتاجايتحا فاعضأ ةثالث 147. ماع ىف غلبتس لورتبلا
 لالعّتسا وهو الأ , ىربكلا هتلالد هل ديدج رخآ لماع كانهو

 مده لضفبو . ىربكلا ءارحصلا ىف ةلئاحلا لورتيلا تاعدوتسمل اسنرف

 بس 1416 ماع ىف اسنرفل قاذلا لالقتسالا ققحتي نل تاعدوتسملا

 .مأ وعاللاق ال]روطتلا اذه رهظب ملو . لورتبلل ةردصم ًأضيأ حبصتساملاو

 نيينطولل ىقاهلا م-احلا ىدحتلا عم هروهظ فداصتو . ةيضالل ةليلقلا
 مارحصلا لورس لالغتسا ىلع نويرئارجلا قفاوي دقو . نييرئازجلا

 ,مهلوبق ىف فيعض لمآلا نأ ودبي نكللو « محل اسنرف ةكراشمعم ىربكلا
 .لوقح ىلع لماكلا « متادلا فارشالاب بلاطي لومحيدف « لوحيد طورشل

  رئازجلا ىلاهش ربع ابل] لوصولاب اسنرقل حامسلاب 2 لورتبلا
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 قوفت ىهو ةمخضلا ةيلورتبلا هتاعدوتسم هدنعف قييفوسلاداحتالا امأ

 . لخادلا ىف روطن ىأ ىطغتو « ةيتييفوسلا تانايبلا ركذن ا؟ هتاجايتح!

 رودلا نإف !ذكهو «لورتيلا ريدصت ىف « ا ولا ىف « ايسور تأدب دقلو

 اك ايتشا لثمي ال ىلودلا سقانتلا ناديم ىف ىبرعلا لورتبلا هبعلب ىذلا

 نأ برغلا م هنإف كلذ عمو . لورتبلا ءارو نورحي نذلا نيب ًارشابم.

 اذهل نأ ذ) اشتر رارمتسا» قفدتي ىرعلا لورتيلا لظب

 لوقح رمدت نأ نم فوخ كانه لظيسو . ةدرابلا ب رحلا نادم ف هتلالد

 لءاضتت دق فوخلا اذه ةجوم نأ نم مغرلاب برحلا ءانثأ ةببرعلا لورتبلا

 . ةلجاع ةعيرس نوكتس ةمداق برح ىأ نآل

 ةسايسلا
 يح ىربك ةيملاع ةيمهأ تاذ ىل ,رعلا ملاعلا ةسايس نأ حضاولا نم

 كانه نأ ريغ . لورتملاو تالصاولا هوم ىلع ابيلا رظنلاب انيفتك ا ول

 تاكرحلاو ركفلا روطت قىوصقلا اهتيصهأ ةةطنمللف . الا عسوأ تابعشآ

 اهلاصتاو قارغجلا ابعقوم لضفب كلذو . ايسآو ةيقبرفأ ىف ةيسايسلا

 «نيبويسألاو نييقيرفآلا عم نوفطاعت برعلا نإ ٠ ةيغيرفأ قراقب

 مثث ١ 36 ماع دقع ىذلا يودناب رمتؤم ىف فطاعتلا اذه لثمت دقلو

 بوبولا لجأ نم ةرئادلا ةكرعملاب مهعو نييويسألاو ؛نيمهرفآألا نوكراشت.

 .ةيددجالا ةرطيسلا لظ ىف ةليوطلا ةمونلا دعب نيرشعلا نرقلا فصتنم ىلإ

 اهتإف ةيداصتقاو ةيعاتجاو ةسايسس تائيهو ةمظنأ برعلا غاص اذإو.
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 سكعلاب سكعلاو ؛ الامثو ًابونج رومالا ريس لع ريؤت دَح

 كلذو « ةرشابم رثك أ ىجراخلا للاعلا ىف ًايبرع آذوفت كانه نأ ريغ
 ابسأو ةيقرفأ ىف برعلا ريغ نم ٍلسم نويلم ؟ 7. ماتهأ قيرط نع
 هيق دوس رطق لك ىف « ةسينكلا ١» هيشد ام كانه سيلو ام ايسورو

 زومر نأو «نوبلسملا هيف كرتشي اماع اماتها كانه نأ ريغ . مالمالا
 دالب ىف ةسدقملا ندم ىلإ « ىبرعلا ملاعلا ىلإ ممراظنأ هجوتل مهتديقع

 ةرهاقلا ىف ةدوجوملا ,رهزالا» ةميدقلا ةيمالسالا ةعماجلا ىلإو « برعلا

 . نيملسملا ماهتما اهبق زكر ىرخأ نكامأ ىلإو
 ركفلا تارايتقفدتت نأ دعبتسيال ةكرتشملا لاصملا هذه باقعأ ىفو

 ىف ذوفنلا ةيترم ىلإ ةيعويشلا لوصو نإ . ةدشب ىعاتتجالاو ىسايسلا

 سكعلابو . ويالملا وأ ايسينودنأكةةديعب قطانم ىلع رثؤي كشال ىنرعدلب
 كعبلا لضف - ةيعويش ريغ ةيبرع تامظنتل مجانلا روطتلا ناك

 جراخ ةعقاولا دالبلا ىف ريبك دح ىلإ رئؤي  هنودب وأ ىنالسآلا
 : ىرعلا ماعلا

 عيطتسن 0 اهريغ ىرخأ لماوع لضفو ,لماوعلا هذه لضفيو

 نويلم مو ىلاوح مدادعت غلبي نيذلا رشبلا ءالؤه لبقتسم نإ لوقن نأ
 نضتحت لا «ةعساتلا ةيويسالا ةيقيرفالا ةقطنملا ىف ةغلابلا هتيمهأ هل ةمسخ

 . ( نيصلا داعبتسا عم ) ةمسن نويلم م 5



 نفر

 مالسصسلا

 نحنو ) جاتحتال ء ةرجوملا ةمئاقلا هذه ىف « ًارخآسيلو ًاريخأو

 ىبرعلا ملاعلا نإ : لئاقلا ىأرلا ىلإ ائيش فيضذ نأ ىلإ 147٠( ماعفف
 دقو . ةيملاع تامزأ ةراثإ ىلع ةرداق اهنأ نمز ذنم تي لكاش حرسم
 ابفقوم ىف رظنلا ةطلسأملا برغلا لود ديعت انين لكاشملا هذه ددع لماضتي

 لكاشم عبرأ كانه تلاز اف « كلذ عمو ةقطنملا ءازإ اهتسايسو ىديلقتلا

 نأ :نكمملا نمو « راجفنالا رصانع اهتايط ىف لمحت وأ «راجفنالل ةلباق

 اذه ثدح دقلو . اهسفن ةقطنملا ىدعتب لعق در اهنم ةدحأو ةيأ ريثت

 . اهنم ثالثل

 هتيعل دقلو «ةماق رئازجلا ةلكشم تلازام ىبرعلا اعلا برغ ىفف
 «ةعارلا ةيسنرفلا ةءروه#لا ةباهي ليجعتلا ىف اريك ًارود ةلكشملا هذه

 ببس كلذو « ةدرابلا برحلا ناديم ىف برغلا فلاحت سمت اهنأ اك
 ةمزآلا ف لثمتتف“ةيناثلا ةريطخلا ةلكشملا امأ « ةيجراخلا اسنرف ةساسم

 ةفاك ابق طروتت ةمزأ ىهو «لحلا لع تصعتسا ىلا ةيليئارسالا ةيبرعلا
 .قيرذ فقيف « ةيلاوه لود ضعبو «ةدحتلا ممآلاو « ىربكلا لوذلا

 . كاذ عم رخآ فقيو بناجلا اذه عم

 , ةيناطيربلا ةدايسلا راث آ نم ةيقءلا كلت اهدرف ةثلاثلا ةلكشملا امأ

 ىنرعلا جيلخلا تاليودو تارامأ ىو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىف ةصاخمو

 سوءر تارائثساو لورتبلا ريك دحح ىلإ سك ةلكشملا هذهو )



 فو

 لصتت ىهو « فشكتت تلاز اف ةعبارلا ةلكشملا امأ ( ندنل ىف لاومألا
 نيينطولا نيب بشانلا عارصلا لع بر علا نيينطولا فطاعت ىدمب

 قارغجلا ركرملا ةمهأ ىدم تيثت دقو . ةيوروالا لودلاو نييشرفألا

 عارصلا بتجت تضفر وأ لودلا هذه ترجم اذإ برعلا هب معني ىذلا

 ىرخأ عاقب ىف ةباصولا طباور وأ ةيرامعتسالا اهطباور زب ىتلا رفاسلا

 . ايسآو ةيقرفإ قراق ىف

 رطخلل ناضرعتي دق نييلودلا رارقتسالاو مالسلا نأ لوقلا زجوم
 ةجينن !ذهنوكيسو . ىضاملاف اضرعت أك ليقتسماف ًاراركتو ًارارم

 . اقيثاو الاصتا هب لصتت وأ ىبرعلا ملاعلا لخاد بشذت لكاشأل

 هذه راكذفأ ةسارد ىلإ انوعدت ىلا ةسوبلملا باساللا نيب نم ىه هذه

 ىضاملا ةمهفتم ةينأتسم ةسارد « اهئادحأو « اهلك اشمو . ةمخضلا ةقطنملا

 ةليلقلا تاوئسلا ثادحأ ديعتسن نأ نم سأب ال ةروصلا لمكن يلو

 لكاشملا نم ريبك ددع ةجلاعم ةيبرغلا لودلا ةساس لواح امددع ةيضاملا

 حاجنلاو ءاهتيامح اودارأ ىتلا ةيبرعلا حلاصملا خيرات نإ . انآ اهانركذ ىلا
 . ريح « عشب خعراتل « مهفلاح ىنلا لمقفلا وأ

 سوسلا ةانق لظأ نأ « ءىش لك لبق « برغلا ملاص نم ناك دقل

 ماع ريفوت ىف مظعلا املا رمملا دس كلذ عمو نةسلا أءق ىرجت ةحوتفم

 ىذلا ىركسعلا ءارجالل ةرشابم ةجيتنك ةحالملا هبف تفقوتو .

 سفن ىف ءارجالا اذه ناتلودلا تذفتاو . ناتيبرغ ناتلود هيلع تمدقأ
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 ضوافتلا ةلباقسي وسلا ةانق ةكرشل رصم رمأت لك اشم اهيف تناك ىتلا ةظحللا

 للاصمب « ةرشابم « كلذ رضأ ةائقلا ىف ةيلودلا ةحاللا تفقوت امدنعو

 . رصعو ىبرغلا « نيفرطلا

 مالس ىف اققدتم برعلا لور لظي نأ ًاضيأ برغلا اص نم ناكو

 تاكاكتحالا تاونس تضم دقل . ةيبرغلا ابوروأ ىف نيكلهسلا ىلإ

 لإ « قفدتلا نع لورعبلا فقوتي مل كلذ عمو « ةرمتسم هبش تامزالاو

 .لورتبلا رابأ سم ةدتمملا ييباناألا تدسو 19465 ماع ريفون رهش لح نأ

 هيلع تمدقأ ىذلا ىركسعلا ءارجالل ةجدن « ًاضأ « كلذ ناكو قارعلا

 : . ناتيبرغلا ناتلودلا

 ةرقتسم ةماعز قاخ ىرخآلا ةيويحلا برغلا للاصم نيب نم ناك دقلو
 ظحالملا نف كلذ عمو . ىبرعلا ملاعلا ىف « ةيعويش ال « ةضهان « ةيوبح

 ةرتفلا ف برغلا ةساس ديبأتب عتمتي ىبرع كح ىأ نأ زراب لكشب
 رارقتسالا ىلإ ًارقتفم « بعشلاىدا اهوركم اكح ناك امنإ] ١ ؟هو-١ هم
 .ترطضا وأ « نيحلا كلذ ذنم دوبعلا هذه ,ظعم تفتخا دقلو . مدقتلاو

 . ًادج رخأتم تقو ىف نكلو « ةيلخاد تاحالصاب مايقلا ىلإ

 هنيي ىراجتلا لدابتلا معدت ىف ةبغر اضيأ برلا للاصمب طبتريو

 هجو ىف ةيملس ةقيرطإو - لقآلا لع « فوقولاو « ةيبرعلا دالبلا نيبو
 ةءاعدلاو « ةنوعملاو « ةراجتلاقيرط نع ةقطنملا ىف ةيتسفوسلا ةلتكلا لغاذت

 ةيبرع ةلود ريكأ ترطضا 6 ماع ىلإ 0١ه ماع نم ةرتفلا فو

 ,مث برخلا عم اهنم '[ نو نأك ىلا ) اهتراجت هيجوت ىلإ برغلا عم رجاتت



 ايل

 ءاج ؛ ةيتييفوسلا ةلتكلا اصل ( ًابيرقت *[ 560 ىلإ لصو نأ ىلإ روهدت

 سفن ىفو . البوط برخلا هضرف ىذلا ىداصتقالا طغضال ةجيتن كلذ

 تقفدت ةصيوعلا ةيليئارسإلا ةيبرعلا ةلكشملا لح رذعتل ةجيقنو . ةرتفلا
 ةيقيقحلا طورشلا لضفيو . طسواآلا قرشلا ىلإ ةيقييفوسلا ةلتكلا ةحاسأ

  اكيرمأ ةنوعم ةصاخيو - ةيداصتقإلا برغلا ةنوعم ىف ةنماكلا وأ

 ةروص ىف هلاومأ سوءر ضئاف لغتسي نأ ىديفوسلا داحتالا عاطتسإ
 ةيموقلان يب ىرهوجلا عارصلا ديازنل ةجيلنو « ةقطنملل ةيداصتقا تادعاسم

 هذه نع ةعفادملا ربظمب رهظت نأ ايسور تعاطتس] برغلا لودو ةيبرعلا

 ايناطيربل ةبسنلاب عارصلا اذه نم رفم كانه نكي مل مرو ةيبرعلا ةيموقلا
 موي ىف طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع نارطيسن اتناك امهنال ًارظن ءاسنرفو
 ادلب رمعتست نكت مل ىلا  ةدحتملا تايالولا نأ ديب . مايالا نم
 . سعتلا تقولا سفن ىلإ تداقنا

 هيدبي هحلاصم. برغلا مطحت ىلإ تدأ ىثلا ةيسيئرلا بابسألا نيب نمو
 مغرلاب ؛ ةدرابلا برحلا اب ضوخب ىبرعلا ملاعلا ىف تافلاحم دقع يف هتيغر»

 . دايحلا فقوم قوقولا ىلع نيينطولا ءامعرلا مهصق نم

 فلاحتلا اذه زيزعتل برعلا هلذب دمج لك نأ مايالا انل تتيثأ دقلو

 فلح » مبصأو . عيرذ لشفب ءاب دق تادهاعملا هيشي ام وأ تادهاعملا
 ىلع دعاس هنإ اناق اذإ ىلاغن الو « وه ماع ىف ةئطاخ ةيمسق «ءدادتب

 ةدح نم فيفختلا نم الدب قارعلاب ىعويش بالقنا ثودح رطخ ةدايزب

 روامتزبأ أدم نع « ءوده ىف « لختلا لإ اكبرمأ ترطضاو . رطخلا اذه



 اذ

 ذفينعلا ةمزالاو « قارعلا ةروثدعبو « نانبلف ةيلهاألا برحلا ثادحأدعب
 . نيسح باشلا كللا دلب ىف

  هلكأب برغلاو - برغلا لود نإ لوقن نيح ةقدلا بناجت اتسلو
 لالخ كلذو . ريرملا مهءادعو « برعلا نم نييالم كش هسفن لع رج دق
 ماع فصنو ماع ةبارق . ءالؤه لظ دقل . تامزالا اهكبناىلا تاوتسلا
 ملعلاو « هنودمتسي اوناك ىذلا ماحلالا نأ ريغ « برغلا لإ نوعلطت
 اذه فةوأ ظحلا نسحلو رطخ ىف مويلا تقاب ةيسايسلا تادقتعملاو
 « مهافتلا مدع نم اتيش هءارو فلخ هنأ ريغ « بسانملا تقولا ىف رايتلا
 . برعلا هقيطي الو « برغلا هقبطي ال ءىث وهو

 ةباجإلانإ ؟ ثدحىنلابطعلا جالصإ نكمي فيك؟ . اذهعقو فيك
 تحبصأ ىلا تاحالطصالا نم ديدع صخ بلطتت ةلئسالا هذه نع
 «دايحلا» و « ةيبرعلا ةيموقلا » لثم تاحالطصا « برغلا ىف مويلا ةفولأم
 ناودعلا , و ء ةبرصانلا ١ و « برغلا ةاداعم ١ و ء برغلل ةالاوملا » و
 .نيخيراتلا نم ماع. فق تاحالطصالا هذه ءاروو ٠ « رشامملا ريغ

 . ةريبك ةروصب ناكباشتي نيذللا « برغلاو ىبرعلا



 ف أعلا فكصقفلا

 اميدق ىرعلا ملاعل

 -ابيرقت اهلك أب طسوتملا رحبلا ءىطاوش تناك ةيداليم ٠.٠ ماع ىف

 ىلا ةيحيسملا ةيطنزيبلا ةيروطارمالل ةعبات  ابرغو اقرشو انوتجو الام

 فرعيام لمشت ةيروطاريمالاذه تناكو . ةييطنطسفلا نم كسحت تناك

 « نيطسلفو « ةيروسو ءايكرتو « نانويلاو ايفالسوغويو « ايلاطياب نآلا

 هيشبونجف اءزجو ىلاهشلا ةيقيرفا لحاس نم ربك اللا ءزجلاو ءرصمو
 ناكف ةيبوروآلا ةراقلانم قابلا امأ ( ةينابسالا ) ةنريببالا ةريزجلا

 ءايكرب نألا فرعيام قرش ىفو . كنرفلاو نابسالا لثم لئابقلا دب ىف
 ناريايمويلا فرعبام تامشو«ةيسرافلا ةيناساسلا ةيروطاربمالا ترقتسا

 لاصوأ ىف بدي نهولا ناك. قارعلا مظعمو ( سرفلا دالب )
 ىوقددبت اهنم ةدحاو لك تناكو « ةيناساسلاو ةيطنزيرلا نيبروطارمالا

 . ةرمتسم ةريره برح ىف ىرخالا

 ؛ةيبرعأا ةريزجلا هيش ترقتسا ةيسيئرلا عارصلا طوطخ بوذج ىفو

 ؛ةرفلا هذه ىف.ءارخص همظعمعيرم ليم نويلم ىلع وبري محض عبرم ىهو

 دهم تناكابنأ عقاولاو ءبالخ بيرغ خيرات ةيبرعلا ةريرزجلا هبشل ناك
 خيراتلا رخل ىلإ انب عجرت ىلا نيسلا نم تائم لالفع . ًابيرقت تاراضحلا

 ضرآلا ىلإ ةبجتم «زوافملا هذه لالخ « الامث لئابقلا تكرحت ىناسنإلا
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  طسوتملا رحبلا ءىطاش لوط ىلع دتمم" ىتلاو ء ةبوصخو ءارث رثكالا
 رعو «ًابيرقت داليملا ليق ١٠٠٠٠١ ماع نيطسلف ىلإ دويلا مدق اذكمهو

 اوفلؤيو ةيبونجلا بقنلا ىف ةياهللا ىف اورقتسيل قيرطلا سفن نويطبنلا
 تلازامو «ندرألا ونج ةيدرولا روخصلاو اهوقش ىلا«ةعئارلا موتكلمم
 ْ . مويلا ىلإ هدوجوم اهراث 1

 .قب رطوف ريست ةريرجلاهبشنم ةمداقلا ةيخضراتلا تارجمحلا هذه تناكو
 ةليوطلا لفاوقلا ةلحرف  ةميدقلا روصعلا ىف ةيراجتلا قرطلا ممأ نم وه

 .ىرغلا بناجلا ىلإ « نميلا نم ةصاخمو « ىنونجلا ىنرعلا لحاسلا نم هجتت
 . طسوتملا رحبلا ءىطاش ىلإ هجتت كانه نمو « ريبكلا عيرملا نم
 مناك ايدي و . ةنيدملاو كم اهنيب نم ةديدع ندم عقت قيرطلا لوط للعو
 تناك ندملا هذه ربع ةلامش هجتت ءرملاو رهاوجلاو « جاعلاو لباوتلا
 اورقتسا نيذلا دوهيلاو نيحيسملا نم ةنفحلا كلت عم ايونج هجتت راكفالا
 دكميف نوشيعي نيذلا برعلا ناك اذكهو . ةبيرعلا ةريزجلا هبش لخاد ىف
 دحاوهلابنييحيسملاو دوبيلا ناميأب لع ىلع ةيداليم 1.٠ ماع ىف ةنيددملاو

 "ناكو « نيملا كلذ ىف اكرشم ناك ةيبرعلا ةريزجلا بعش نأ ريغ
 اهنأ دقتعي تقولا سفن ىفو ( ءامسلا ىف ىبف ) اهاري ال ةملأ ةدع دبعي
 مرح دوسألاىرينلا رجحلا ةصاقبو « ةراجحلاكداوملا ضب ىف شيعت

 ,لئايقلا هذه تناكوءمدلا ةطبار ابطي رت لئابق ىفمظ::, ناكو . ةكمب ةبعكلا
 ىعرت( لقألا ىلع تاء. عضب اهددع عابيو ةيوق ) لحر ردأ نع ةرايع
 . ةيومد كراعم ىف ىرخألا ابنم لك براحتو . ىلئابقلا مجاهتو ناعطقلا



 أ

 .«ابنيب ةندحلا دقعي ءىش عرسأ اناك رعشلاوةغللا نأ هتلالد هل ىذلا سمالاو

 اهلوخ فقي كانهوءرعشلا سلاجم ىف « ةمظتنم تارف « عمتجت لئابقلاف

 .لوح رودتو ؛ اهعونتو اهئارب زام ةلوطب دئاصق اوقليل ءارعشلا نم
 .زاغلالاو تافارخلاو : برحملاو بحلاو ءارحصلا رظانمو ؛ مويراجت

 ..بتكت كاذ ذإو « ةيعاجالا ةقفاوملا لاني ىذلا وه ءا رعشلا نم رئاقلاو

 .تامحا ذكمو .ةيعكلا لع قاعتل شاهقلا نم طيرش لع بهذلا ءام هتديصق
 .«ىرشبلا خيراتلا اهفرع ىتلا ةقوطنملا تاغللا ىنْعَأ نم ىهو - ةيبرعلا ةغلل
 تاغللا مظعم هيلا رقتفت خيرات ىلإ دنتست ىنلا اهتاءاكو ةبصخلا اهتاهيبشتب
 . ىنلا روهظ لبق يح ةدحولا روذب تلح اذكسم  ةيلاحل

 .اديأ ىدعتي ال ملاع  ةيداليم 11٠ ماع ىف ىبرعلا لاعلا وه اذه
 .ىبرع نمأ نأ ماعلا اذه ىف ثدح نكلو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش دودح

 .دوجو ةقيقح نأب نمآ دمت همساو  هرمع نم نيعبرألا ىف دحاو

 ةقيقحلا هذه رشن ةمبم هقتاع لع ذخأو ءهل تفشكت دق دحاو هلإ

 ماسجلا راطخالاو ءازهتسالا نم ةنس ةرشع ىتنثا دعبو . هتريشع نيب
 رجاه ىذلا دليلا ىهو « ةنيدملا ف عابتالا نم نيتثام ىلاوح دم عمج
 .ىجالسإلا موقتلا ءدي زيت ةرجحلا هذه .. ةيداعملا ةظفاحما ذم ًاكرات هيلإ

 هعابتأ مظنت ىف دمت أدب تاذلاب ةئيدملا ىفو . ةيداليم 09 ماع ىف
 .نذلا مو نيملسملا وأ « نينمؤملا نم  ةمأ  عمتجم ةرزد ىف
 . هللا ةدارإب « ملستلا ١ وأ مالسإلا اولبق

 : نيمسق ىلإ ىيدلا عمتجلا مظنت ةمبم مسقن نأ عيطتسنو



 و

 ةديقعلا نم ًاءزج برلا نع ؛هتاقيلعت وأ ىثنلا تاءلك تحبصأ دقل
 ضعبلا -امأ . اهتيح قف غقيداحالا :ضعب نيودت ' م دقو « ةيهالسإلا

 ةملكلا ركذت ىلع ْميناهذأ تدوعت نيذلا برعلا ةركاذ هتعو دقق رخآلا

 ًاءزج ثيداحألا هذه تحبصأو .: كلذ دعب اهنيودت مث مث « ةقوطنملا
 : تاللكلاب ةيمالسإلا ةديقعلا أدبتو . ةيمالسإلا ةعيرشلا نم أزجتي ال

 . هللا ءلوسر» وه ىنلا « ادم نأب ديكأتلاب ىهتنتو هللا الإ هلإ ال>

 مرخأو 2 نييحيسم لاو دوهلا ءايلنالا نم 5-0 مالسإلا م كقلو

 نم اناك دمحو حيسملا نأ نوري نيملسملا نأ ريغ . هسفن ددعو حيسملا
 ل كعبلاو « بلصلاو لولحلا هدسيقع نوضفري مهو ؛ امام رشلا

 دحاولا وه ممدنع هللا نآل كلذ ,لاحلا ةعيبطب ثولاثلا نوضفزب اك

 ممررأ سيلو . ىرخأ ةايحو رانو ةنج دوجو ىف نودقتعي مثو٠ دحالا

 لك ىف وهو . هديسجت ٌقرما لواحي نأ رفكلا نمو : لكش وأ دوجو
 :هيبشت ىلع رعت نأ بعصلا نمو . زومر هل سيل نكلو « ناكم
 بواجتي هدجسم ىف لسملا نإ انلق اذإ ًامامت عقاولا فلاخن ال انكلو

 ليدبج ابلصوأ ىلا تالكلا اهنإ « لترت اهعمسي ىلا نآرفلا تاءلك عم
 زومر وأ ليئامت كانه سيلو . نيملسملا نيب كلذ دعب شيعتل دم ىلإ
 تقولا ىف مالسإلا اهذخأ ىلا ةبعكلا الإ كانه سيل « رتلاو زيخلاك

 ٠ بياتملا

 ةمحورلا ملاعتلاو تاداشرالا نم دب دعلا نمضتت ةلئاع ة ةقيثو نآرفلاو

 نكمملا نمو. ضرالا ىلع مهمايح ىف اهب اودش رسل نيملسملل هبجوألا
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 -ةيحيسلل ةيسنلاب لاحلا وه م« ةفلتذغ روصب اهريسفت (ثدح ام اذهو)

 :ىه ةسختابجاوب همايق ىف لثمتي امن] لسا رهوج نأ ريغ . ةيدووللاو

 تح رجفلا نم موصلا «ًايموي تارم سمخ ةالصلا « نيتدابشلاب قطنلا

 ىلع رمعلا ىف ةرم ةكم ىلإ جملا ةلواحو« ناضمر رهش ىف سمشلا بورغ
 . ريقفلل ةاكدلا ءاطعاو , لقآلا

 نيوكتلا ىناثلا رهظملا ىلإ اذه اندوقيو  ةسينك مالسالل سيلو

 تيحوأ ىلاةلاسرلانأب دمع نمآ دقل . ةيبرغلا ةريزجلا لخاد ىعاتجالا

 قيقحت ناكمإلا ف نكي ملو . دالبلا ىصاقأ ىلإ اهرشن ةلواحمب هبلاطت هيلإ

 اذكهو . ةكرشملا برعلا دالب ىف نيلوجتملا ظاعولا نم ةنفح دب لع اذه

 .ديالو . بسانم ليوم ىلع دمتعي ىسايس ىيد مىظنت ىلإ رمآلا جاتحا

 مهحيلست بحيو « مهتايح- ىف ابمده ىلع نوريسي هعابتأل نيناوق عضو نم

 داهجلا ىف مهيضراعم آلا ىضتقا اذإ- اومزهمو « موفنأ نع !وعفاديل

 ةيبرع ةلفاق ةمجاهمل هعابتا لوسرلا داق ١4 ماع ىفو ةسدقملا برحلا كلت

 ةيادب اذه ناكو . .ةريثك مئانغ ىلع اولوتساو رصنلا اوزرحأو « كم نم

 -ةعقبلا كلت نم ( ماع ةئام ىف ) برعلا تلقت ةيسايس ةيفيد ةيركسع ةلمح

 ملاعلا نمريبك ءزج ىلع اورطيس ثيح ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف ةليثضلا
 -ةقدلا تّنش اذإو . مالسالا ةيار تحت كلذ مهل متو ءكاذنآ فورعلا

 ةريزجلا ىف ةلفاقلا لع ةراغالا ىلع ماع ٠١8 ىضعم دس هنأ ائلق

 اسنرق بلق ىف ةجترفلا نوبراحي نوبلسملا برعلا دونجلا ناك « ةيبرعلا
 .قرشلا ىفو . اينابسأ كلذكو . هلك أب ةيقيرفأ لاش اوحستكا نأ دعب

 .ىلع اوبلغت نأ دعب ءدنهلاب سودنحلا ربت نم دعبأ لإ اوبهذ ىصقألا



 فر

 ىضارأ ادع اهنييطنزيبلا ىضارأيمج ىلعو ابلك أب ةيناساسلاةيروطاربمآلا :
 .ةيبزوآلا ىضارالاو ( ًايلاح ايكرت ) لوضانآلا

 خيراتف ًاقيدصت تاياكحلا بعصأ نم ناك عسوتلا اذه نأ كش الو
 . دقل . مكحم ماظنو ليوط خيرات تاذ ةلود هب مقت مل عسوتلا اذبف ةيرشبلا
 راجفنالا اذهل مشو « ةيسايس ةينيد ةغيصت اذ ةديدج ةوقل ًاراجفنا ناك

 ءابلك نيطساف ةديدجلا ةوقلا هذهتححتفو . لايمآلا نييالم لع وبري ام

 . اهروهظ نم طقف ًاماع ؛م لالخ ىف رصمو ؛ قارعلاو . ةيروسو
 . يبروآلاو ىطنزيبلا ملاعلا دعترب نأ نذإ بال:

 هبشب اوطاحأ نيذلا - ء سرفلا » و « نييطنزيبلا » نأ انيأر دقل ..
 لخاد ىفو . لالحمالاو فعضلا نم نوناعي !وناك  ةيبرعلا ةريزجلا
 قيرط نع عسوتلا ف ةبغرلاب برعلا سحأ اهسفت برعلا دالب
 ةيعاّتجالا فورظلا ةعيبط اذه ىف بوسلاو «ءارث رثكأ دالب وزغ

 ةركفلا كلت لئابقلا سمحت ةدايز لع دعاس امو كاذنأ ةيداصتقالاو .

 . ةرخآلا ىف ةيوثملا نسح هب نينم م لا دعي ىوق دحاو هلا, نمؤت ىلا
 دوعتت ل برحلا ىف ابواسأ نومدختسي اوناك برعلا نأ اذه ىلإ فضأ

 . مهقيرط ىف مهلباقت تناك ىنلا ةمظنملا شويجلا هيلع

 دايجلا قير ط نع قربلا ةعرس ىف تاج ىلع نودمتعي برعلا نأك

 . ءارحصلا ىف مهتاخم نم نيجراخ « ةفيفخلا لاماو



 قارا

 دمتعت ؛ حالسلاب ةلقثم تناكف ةيسرافلاو ةيطتزيبلا شويجلا امأ
 . ةيديلقت ةقيرطب لكشت ىلا ةددحلا كراعملا ىلعو ةاشملا ىلع

 تايركذ عم قفتي ال وهو « ةيمهالا غلاب رخآ الماع كانه نأ ريغ
 برعلا لئابقلا لاجر ناك دقل .نييلسملا نم نيبراحلا نع ةيديلقتلا برغلا

 ::ةيعرلا شوبجلا دض لعفلاب عقت ىلا كراعملا ىف نيبصعتمو نيشحوتف
 :؛ . « ةسدقم ايرح ه نوتمشي عقاولا ىف اوناك دل

 نادلبلا فهدجي نيذلا رافكلا نريندملاعم حاسي ناك مالسالا نأ ديب

 «نييلكود مثرابتعاب دوهلاو نييحيسملا ىلإ نوللسملا رظني مآ .اهوزخي ىلا

 نم ًارييك ًاددع نولحي مهل كلذ « نولدتعم ةقِطارهو « ةقطاره امناو

 بلاطو هذه حاستلا نيناوق ةبادبلا ذنم دم ددح دقلو « ماظعلا مهئايبنأ

 ةذخألا ةيمالسالا ءةلودلا» ناطلسب فرتعي نأ ملسم ريغ عمتجم لك نم
 ٠ . ولا ىف

 ةطي يش ىلع مهيد ىلع ء ءاقيلاوءمهضارأب ظافتحالاب ممل مم هنكلو .

 لومت تناك ىلا ىه ةيرجلا هذه . 00 اوعفدي نأ

 ةضورفملا ةبرضلا لإ  لاحلا ةعيبطب  ةفاضالاب ؛ ةيلسمملا ةيبرعلا ةلودلا

 ىبرعلا ملاعلا اذه نأ لوقلا زجوم « برحلا بالسأو « نيملسملا لع

 . ةسفانملا دئاقعلا عم هعاست نم ًادج ديفتسن ناك دق

 ءاوس  ًايبرع حبصأ ىذلا ملاعلا كلذ داس ىذلا طفلا وه اذه ناك
 . ةديعب ىرخأ نك امأ ىف وأ اهسفن سدقلا ىف وأ برعلا ةريزج لخإد



5 

 نيلسملا ريغ لع ةضورفملا بئارضلا تناك تالاحلا مظعم ىفو

 وأ ةيطنزيبلا بئارضلا نم  ةبواقملا بوعشلا ىدل - ةأطو فخأ

 . ةيسرافلا

 قيقدلا عاستلا اذه لضفب عسوتلا ىف ةريبك اطاوشأ مالسالا مطقو

 امم نموي. ىلا ةديقعلا كلت رح ببسيو « نوموزهملا نويندملا هقاذ ىذلا

 5 ددجلا ةداسلا

 . تقولا سفن ىف روهدتي ناك كلذ عمو - دلاخلا ثارثلاو ء ةرهدزملا

 « ًاعمتجم مظن دق « هتلاسر رشني ىل « آدم نأ فئكانأردقل

 عييت“ ىف اكحو امل ان هسفن نم لعجو ع: ةيمالسالا ,ةماآلا م وه

 . لخادلا ف بنت ىلا تانالخلا

 عمتجلا لع قضأ هسفن تقولا قو « مالسالا ةديقع قمعي لطو

 تادهاعملاو:نيملسملا ريغ عم عاسقلا دعاوقف اذه لثمتي و [سايس اعباط

 هميظنتو « ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا تاعمتجا وأ ةيبرعلا لئابقلا عم ةدوقعملا

 . مانقلاو بئارضلا نم ىتألا ليومتلا

 ىنلا ةافو دعب عاسنالا ىف ةيبرعلا ةيروطاربمالا تذخأ امدنعو



 اوان

 . ةيسايسلا امفئاظو ىف اضيأ عسوتت نأ ىعيبطلانم ناك ةيداليم 14 ماع
 نيناو دوجو نم ديال ناكو « تايالولا ماكح نيمعت رمآلا ىضتقأو

 ناطلسو « لاملا نوئش مظنتل قرطو « تاءالولا هذه نوئش فيرصتل

 .ابفارطأ ىصقأ ىلإ لصيل ةيروطاربمالا ةمساع نم دتع

 «كلملامرودب نوموقي اوناكو ءءافلخلا مبق دم دعب ةلودلا ءاسؤر امأ

 ةضاضغال نكل وءانومأم هيبشتلا اذه سيل ) تقولا سفن ىف « .ابلا ١ و

 نكت مل هنأ انيأر دقلف.هتافو لبق هتقيلخ نيعي مل دمع ىنلا نأ ريغ

 نيعت ةيسايس ةئيه أضيأ كانه نكي ملو « ةفالخلا رر#ت «, ةسينك » كانه

 اذكموءهتوم وأ هتايح ىف « ًاسدقم » نك ملو . ةينمزلا مايملا ىف هفاخت نم

 سانلا ةاعارم ابضرفت نأ نكمملا نم ناك لا دويقلا كل كانه نكت مل

 ىلانثلا عباطلا تاذ « ةلودلا ههذه تحيصأ هتاقو درجمب و . ةيسدقلا هذمل

 ممتالالسو هتابرقأ نيب ةيلخادلا كراعملل ةسيرق  ىمايسلاو ىنيدلا -

 فالخلا ىبتني نأ ًادج ىعيبطلا نم ناك اذكهو . ةفالخلا ةلكشم لوح

 كانهق . دمع نم ناردحني نيةيرق نيب ماد عارص ىلإ ةفالخلا لوح
 بقع ةفياخ راص ىذلا لوسرلا ةجوز دلاو ركب ىأ عابتأ ء ةيحان نم

 ىنلا ةنبا جوز ىلع عابنأ -ىرخأ ةمحان نم  كانهو . ًاروف دم ةافو

 مهنال ) نيتسلا مساب لواآلاق يرفلا فرعو ( روكذ 00

 مساي ىتاثلا قيرقلاو ( لوسرلا ملاعت وأ « ةئسلا ١ عابت أ منأب نوداني

 . ( ىلعل نيعيشتملا نم ) ةعيشلا
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 ثدحام انركذام اَدإ ناهذالا ىلإ ةروصلا بيرقت انعطتسا ارو

 ىعري ءايحأ نضتحت ةسينك ومن ملف نأ عييطتسن كانهق . ةيحيسملا ىف
 آومت نييسايسلا لودلا ءاسؤر ومتو « ةيئيدلا اهتوئش ةفقاسالاو سسقلا
 تاطاسلا ىلع ةيفيد ةطلس ةرطيس ًاضيأ سمان نأ عيطتسنو « الصقنم
 ةيوبابلا تارارقلا لعحي نأ ءويلد لوألا ابابلا عاطتسا فيكؤ . ىرخالا

 تاطاسلا ىلع اولوتسا ةرطانألا نأ فيكو « ىويندلا نوناقلا ةوق ىف

 ةسينكلا نيب عارصلا انيأرو « ةيسايسلا مهتاطلس بناج ىلإ ةيثيدلا
 مث «اهنيب ىرخأ ةرم لصفلاب كلذو « ىدقت لح ىلع روثعلاو ةلودلاو
 ةنراقملا نكمالو لصقلا اذه لاتكا دعب اتورذ غلبت ةمخض ةوهدوجو

 مدعل ًارظنو . ةيمالسالا برعلا ةيروطاربمإ ىف ثدح امو' اذه نيد
 نالثمتي اناك ةيسايسلا ةطاسلاو ىنيدلا ضرلا ناف « ةلصفنم ةسينك دوجو

 رطخلا ةيادبلا ذنم ةيئانثلا لودلا هذه تناعو . ةفيلخلا ىف ةيادبلا ذنم
 . ةسايسلا هل ضرعتتو نيدلا هل ضرعتي نأ نكمي ىذلا

 9 فلخس ىذلا نم

 ًاريثم ناك تدحام نأ اندجو انناهذأ ىف رطاخلا هذه انعضو اذاف .

 ةيح ةراضح ةيبرعلا ةيروطاريمألا تقلخ دقلف ء ديكأت لكب ابالخو

 « مالظلا نم هبق ىناعت اب وروأ تناكىذلا تقولا ىفو . ءىشث لك نضتحت



 نذل

 « قارعلاب دادغبو . اينابسأب ةيطرقك ةقلأتم ةذيعب مصاوع ىف مولعلت

 تاطوطخلا هذهتمجرتو «نمش ردقتال ةينانوي تاطوطخم ظافتحالا متوأ

 ةضهنلا عفاود تلصو امدنع ءاذكهو . اهيلع قيلعتلاو اهتسارد تمتو

 صوصن ىلع داّتعالا برذلا ءالع عاطتسا « ةيحيسملا ابوروأ ىلإ ةيفاقثلا

 « ءايحالا ملعو « ةعيبطلاو « ايفارفجلاو « ةسايسلاو « ةغسلفلا ف برعلا

 «برعلل ىحلا ثارثلأ اذه طسوو « صوصنلا نم اهريغو «بطلاو

 ىتحو . لوآلا برغلا ىسراد ىلإ هلاصتإو ءوطسرأ ركف ذاقنإ نكمأ

 نأب ليفكاذه ناف « ثارثلا لقن لع لوألا برعلا رود رصتقا ول

 درجت لعو « لقنلا ىلع اورصتقي مل مهنأ ريغ . ثيدحلا خيراتلا ىف مبعضي

 . نوقلعو « لوجزميو « ٌنوعمجي اوذخأ امنإو ىضاملا مولع « نيزخت ء

 نامئاد ناثارت تين ( ماع 4.٠ ) ًايبسن ةريصقلا ةرتفلا سفن ىفو

 لوخدلا ثارتو ءبيرعتلاثارت :ىبرعلا ملاعلاب نآلا ابفرعن ىثلا ةقطنملا ف

 لحارملا ربع نييولسألا نيذه عبتنت نأ عيطتسنو . ةيمالسالا ةنايدلا ىف

 عسوتلا نم ىلوآلا ةلحرملاف . ةيروطاربمالا اهب ترم ىلا ةفلتخملا ىربكلا

 . ةديدج ضارأ ىلإ برعلا نم ةتفح فذق ةيبرعلا ةريزجلا نم دتمملا

 « عالقلا ةيشت ىلا ندملا نم ةلسلس اوماقأ اهناكس اومزهام اذإ اوناكو.

 شيعبو . نومكحم ندملا هذه نمو « مهتايماحو مداوق شيعي كانهو

 ةفئاط لكل نوقمح برعلاف « لبق نم نوشعي اوناك ايلثم ناكسلا

 ىلإ ميسفنأب مهسفنأ اومكحي نأ محل نوحمسيو قاذلا اهلالقتسا ةينيد

 ةياثع « ىلوألا ةلحرملا هذه ىف « برعلا نوحتافلا ناك اذكهو . نييك دج



 نكن

 ظفتحتو اهسفنب اهسفن نكت ةيطارقتسرأ  ةيركسع ةيطارقتس
 ةرابع تناك اهنأ عقاولاو . 0 اهتاداعو ةيب رعلا 5

 . « نيموزهملا ه طسو شيعت ةيلقأ نع

 هندملاف . هنم دبال ريغت ثدحو الإ ليوط تقو ضمب ل نكلو
 ىلاجو « بشخ ىرافحو « ماعط ىدرومو « لامع ىلإ ةجاح ىف ةضحلا
 ؟برعلاي مهتلص تدادزاو «نيحتافلا لوح اياعرلا رقتسا اذكهو ءام

 ريغ ىلع ةضورفملا ةيزجلا نأ نم مغرلابو . مهتنايدو « مهةرطو مهتغلبو
 لوخدلا ىلع تعجش اهنأ الإ نايحالا بلاغ ىف ةقاش نكن مل نييلسملا
 ةيدوهلا نع ًاريثك فاتخمال ديدجلا نيدلا نأو ةصاخ « مالسإلا ىف
 ةخللاب نودم هباتكف « ىنرع نيد مالسالا نأ اذهىلإ فضأ . ةينارصنلاو

 ماكح ابمكت ةيروطاريمالا نأ ا: هحورو « هيطخ كل ذكو , ةيرعلا
 مدختسي نأ نم رفم كانه نكي ملو . ةيبرعلا ةغللا نوتكبو نوثدحتي

 قبس دقلو . ديدجلا ناسللا اذه مبعم نيلماعلاو مهم نيلصتملا نولوئملا
 ةيروطاربمالا ةملعلاو هركفلاو ةيتوناقلا فراعملا نأ ىلإ انرشأ نأ

 . ةيبرعلا ةخالاب  رييك دح ىلإ  ةنودم تناك ةيبرعلا

 « اقح ديدج عمتج ةيروطاربمالا ءاحنأ مظعم ىف رشتنا اذهل ةجيتنو

 ةروصب ىالسالا نيدلاو ةيب رعلا ةغللا اهتادأ تناك « ًاقح ةديدج ةفاقثو
 قيرطنع عمتجملا اذه ىف ةزيمملا ةيب رعلا ةيطارعتسرالا ترهصناو « ةمئاد

 دقل. هيب رعلا ةغالا ناكلا ةفاك مادختساو مالسالاف لوخدلاو « جوارتلا
 ىلع ناكسلا اوريحي ملبرعلا نأ انبلع اذإ ةصاخ « رظنلا ًاتملم ًاروطت ناك
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 نم ةجراغ تقثبنا ىثلا ةعيلطلا ناو « « فيسلاب » مالسالا ىف لوخدلا
 « نيب ردم ريغ « ءالبج » نيبراح نم اهتيبلاغ فلأتت ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 رصم اوحتق دقل . ةيلقأ نع ةرابع ابيرت# هوحتف ناكم لك اوداك ممتلو
 ىف طابقأللا ةسواسقلا ناكر شاعلا نرقلا لح امدنعو . ةيداليم 14 .٠ ماع
 نومدختس اوك مبنأ ريغ « مم صاخلا مهد نوسرامب اولازام رصع
 مالسالا برعلان يد ىدعتو . ةميدقلا مهل نم الدب ةيبرعلا ةغللا كلذ ىف

 لامشو « ةيقيرفأو ايسينودنأ ىلإ لصوف « لحارمب ىوغللا قاظنلا اذه
 . ( اهنغل تيب ىتلا ) نارياو ء دنحلا

 ىسرت ةسرعلا ةيروطأربمالا هيف تناك ىذلا تقولا ىف ءكلذ عمو

 نم ىناعت تناك« مالسالا ىف لوخدلاو « ببرعتلا : نيثارثلا نيذه متاعد

 نم :ةيساسآلا ةلكشملا لوحأدب ىذلا فالخلا رمتسا دقل ءىطبلا روهدتلا

 . تقتتعا نأ دعب ةلئاه ةروصي تعستا هتعقر نأ ريغ ؟ ًادمم فلخي ىذلا

 ةمعفم ةفيلخلا طالب ىف ةايحلا تحبصأو . كلت وأ ةديقعلا هذه نيدالملا

 روبظةجيتنلا تناكو «رييدتلا ءوسل ةيلاملا لاوحالا تروهدتو « فرثلاب

 عاضوالا لع نيطخاس اواكو ءملقا لك ىفلاملا نيبلسملا نم ةمخض ةفئاط
 طوطخ تناك تقولا سفن فو . قرطتلا ةضرع مهاعج امب ةيداصتقالا
 .( ةميدقلا تايروطاريمالا مظعم ىف لالا وه اك ) ةدعابتم تالصاوملا
 صاخلا مذوفت نوطسبي نوينيدلا ءامعزلاو نويلحلا ماكلا أدب اذكهو

 قونانلاو ىسايسلا روطتلا نأ اذه ىلإ فضأ . قاقشنا تاروث نومعزتيو

 تربظاذكهو .. نييزكرم ءارزو دوجو بلطت ةيروطاربمالل ىراجتلاو



 :.ةغيلخلا عيطي ري زولا اذه نأ ضورفملا ْنِمو ... ةفيلخلا رنؤو ةفيظو

 ”تروهدت امدنعو . راتس ءارو نم ذوقتلا نم ًاديزم طسبب ذخأ هنأ ريغ
 أدب «نيمتافلا برعلا نم ةفلؤأا « ةميدقلا' ةيركسعلا ةيطارةتسرالا

 مدخي اذه نأ نيدقتعم « ةقرئرملا دونجلا مادختسا ىف نوركفي ماكسملا
 «اسآ طساوأ بعشش ءكرللا ىلإدادغب ءافلخ تفتلا اذكه وأ مهضا رغأ

 .كيلاملا,ىمست كارتآلا نمةديذج ةقيط تربظو الإ ليوط تو ضيم

 نوكسمي ةقزتراا دونجلا ءالؤه ًاديةواخر ةيروطاربمالا شدادزا امدْنُعو

 . موسفناال ةطلسلا مامزب

 ملاعلا تباصأ ىتلا ىلخادلا روهدتلاو للحتلا لماوع,ضعب نذا هذه ..
 ةعاضخأ للع تدعاسو ةيجراخ ىوق هب تكاحا كلذك . امبدق“ :ىبرعلا

 نيتمجهوتاوزغ تثاللث ىلإ ةراشالا ,ةماع ه هفضل «حيطتسل و هزاع و

 مث « سراف ىلإ تكرحت ١م اع يفق « لسا ىبرعلا ماعلا اهل. ضعت

 «ةقجالسلا ةرسأ اهدوقت ايسأ طساوأ كارتأ نم ةلماك لئابق قارعلا ىلإ

 ملاعلا ممدروتسا نيذلا لوألا كارتالا هعطق ىذلا قيرطلا ىف تراسو

 ربع امدنعو « ةقزترم دونج ةروص ىف « ةريغض تاعومج ىف « ىرعلا
 .مهقيرط ىفام اودستك ١ مث ؛ىمالسإلا نيدلا | وقنتعا س رفلا دالب َك أ

 مهتأهلك اذه نم مأو ءهيروس ىلإ ًابرغ اورشتنا مث م“ دادغب ىلإ نيجتم

 وزغلا اذه هيف ثدح ىذلا تقولا ىفو . (ايكرت) لوضانألا ىلإ اواضو

 بونج ىف . بونجلا نم ناتماه ناتمج» تعقو «قرشلا ىصقأ نم

 ةيقب رقأ ىلامش ىلإ تءقدتاف'ء اهترطيس دقفت ةرصاعملا ةرسآلا تناك رضم

 لوط ىلع اويلسو اومطحو « بزعلا ودبلا لئابق نم ناتريبك ناتلْْبق
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 ةمداقةيريزبةليبق تءاج برغلائصقأ نمو . سنوتىلإ اواصوىت>لحاسلا
 ْ , ٠ ًابيرقت رئازجلاو شكارم ىلإ ةبجتم بونجلا نم

 ابوروأ م ةيلياص ةلح لوأ ثادحالا هذه بقعأ ام ناعرسو

 تالحرلا ءارو ثحايلا نكي ملد ٠١55 ٠ ماع ىف كلذو « ةيحيسملا

 ىذلا كثعابلا نم ءانقن ١ رثكأ طسوآلا قرشلا ىلإ ةحلسملا ةيحيسملا

 ىرخالا دالبلان وحتفيو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم نوجرخ برعلا لعج

 نم سدقلا صيلخت ىف ةحاجلا ةيغرلاو « ةلاسرلا ةسامح مهءاعترطيس دقل

 نيب تناك ابلثم ) لاتقلاو ةىماخملا حور كانه تناكو . نييصعتملا ىديأ

 طغض كانه ناكو .( ةيبرعلاةريزجلا نم نيمداقلا نيب راها وديلا فوقص

 لعجي ىر راآلا ماظنلا ناكو . ةيدرعلا ةريزجلا ىف ناك ارلّثم « نيعم ىناكس

 ريثكل كثلاثلاو ىناثلانالا تاب كلذلو «ركسلا ليدنلا ننال ثيروتلا قح

 جيردتلاب روهدتت ةيسفرفلاةبرثلا تناكو .ليقتسلا ناهض نودب ءالبنلا نع

 نواحي لوسرلا وبرام ناكاكو . عايضلا ىلع مئاقلا ةعارزلا ماظنل ةجيتت

 ناكو « ةحوتفال دالبلا ىف تاورثو بالسأ ةروض ىف ضرالا مئاذم

 ىأ نم ًارامثا رثكأ هو ىلاعلا ةنج ١ سدقلا نأ نودقتعي نوييلصلا

 ىقاثلا نايرأ ابايلا باطخ ١ . « تارسملا نم رخآ محن اهنا « رخآ دلب

 ١ : ) تن وم ريك ىف لوألا نيءايلصلل

 )عه ماعقحإ و1 ماع نم.ةقحالتملا ةيبيلصلا تالخلا ترمتسا

 بشأ قرش ورغ ىبرعلا ملاعلا مسنتكا نأ ماع ىف ثدح نكلو

 طساوأ ةيروطاربما نم نيمداقلا ناخ رتكشج لوغم ىف الثمم # الوه

 اوكبتتا ( 18م ماع ) ديدحتلا هجو لع ماع ةئاعبس ذنمو . ايسآ

 أورهدو ةيروس اوحستكا ٠ ماع قو. اموبرخو دادّعب ةمرح
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 رهاظم نم رهظم لك ىلع اوًصقو « قرشلا دالب نم اهريغو قشمد

 كيلامع لاحو . ةيروسو قارعلاب ةعارزلا كلذ ىف امب « ةمظنملا ةايحلا
 « روهدتلا نم نوناعي اواك مهسفنأ كيلاملا نأ ريغ . مبمدتت نود رصم

 ةراجتتلا نمو مهسفنأ سانلا نم  ةظهابلا بئارضلا قيرط نع ءاوس
 . داسفلاو قرتلل ةجينن لودلا روهدت وأ  ةيقدنبلا عم

 ةيبرعلا ةيروطاربمالا هذه نم ةيقابلا ةيقبلا تعضخ « ًاثيشف اتيثو
 « لخادلا فعضلا لماوعل تعضخ ( راهدزا ىف نكلو تشاع ىلا )

 وزغ كارتالا حرش « شع عبارلا نرفلا ىفو / ةيجراخلا تاجهللو

 اوعاض مهنأ نم مغرلابو ةقجالسلا كارثألا نم نوردحني اوناكو . ابوروأ
 لوضانالا ىف شيعت ةريبك ةفئاطك اوه مهنأ الإ « برعتسملا ملاعلا طسو

 هذه نم عسوتلا ىفنيينامعلا ةرسأب فرعت ةرسأ تعرش 1؟مه ماع فو
 نوينامعلا كارتالا ءالؤه ىلوتسا ١؛ه+ ماع ىو ةريغصلا ةدعانلا

 قلاملا ىفابوروأ قرش ىبونج ىلإ نوانلغتي اواظو ةينيطنطسقلا لع

 . ةيلاتلا ماع

 . آيونج مهتاقاط نويناّمعلا هجو  رشع سداسلا نرقلا علطم ىفو
 قشمد ماطح ىلع اولوتسا +١01 ماع ىفو . ىعادتملا ىنرعلا حرسملا هاجت
 دتماو مهتزوح ىف ىبرعلا ملاعلا حاتفم  رصم تناك ١600 ماع ىفو
 ابلك أب ةيروس ىلإو «ىوتجلا طسوتملا رحبلا لحاس مظعم ىلإ مهناطلس
 . الاهث ىرخأ ةره اوهجتا مث ( آيمسا) ةيبرعلا ةريزجلاو « قارعلاو
 بناج نم ًاعاقد كلذ دعب اوبجاويل :1م؟ماع انييف باوبألإ اولصوو
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 برعلاو . ىبرعلا ملاعلا ىف ةداس اوناك مهنأ ريغ . نيروعذملا نييبوروألا
 ىديأ ىف رصم تطقس نيح ءغه ب ماعب لرآلا مدهع ةيابت نوخرؤي
 نود ةيلاتتم نورق ةثالث ابمكحت ةياهعلا ةيروطارمالا تلظو « ةازغلا

 نكلو ءنيلسم اوناك ..أدماج ادك ار مبمكح ناك .كلددحأ ابعزاني نأ

 اوناكو . روطت#و ريقتتل ةنادلا هذه كيرحت ىلع ةردقلا مثزوعت تناك

 . ةبورعلا ثارت ىلع ركذت ةروصب اورئؤي مل مهنأ ريغ ءاكارتأ

 ءاوس « مهتخلب نوظفتحت برعلا ناك مهمون ىرسأ ارناك انني ءاذكهو

 لع ةس رعلا ةعللا هذه توتحاو . أدوهم م نيحبسم مأ نيبلس ارتاكأ

 دقل ءلوآلا « ىهذلا رصعلا ١ ىف اوشاع نيذلا اهدادجأ ثعب اهقيرط نع

 ماردلا ققحت « ةيملاع ةذل تلظ اهسأ ريغ « اهتيويح نم أئيش ةغللا تدقف

 . امدجم قباس

 كلذ عم دجت « كرتشملا ىرعلا ثارتلا اذه ىلإ انرشأ دقو نآلاو

 ءارولا ىلإ دوعن نيح نمو . ًادج ماه هب ماق ىذلا رودلا اذه نأ

 تملعت ىلا بوعشلا هذه اهب فصنل ء برع و ةيلك مدختسنو لهاسآت

 ابسفن بوعشلا هذه نأ ريغ . ىالسالا نيدلا تلخدو ةيبرعلا ةغللا

 ىلا لحرلا لئابقلاو  وديلا اهاتعم مثدنع « برعلاف ١ . كلذ لعفتال

 كانه نكي ملو « ةمأ دوجوب ساسحا كانه نكي مل . ءارحصلا بوحت

 ىمتني مهنم لجرلا ناك. لوألا نورقلا هذه ىف ةيموقلا ةدحولاب روعش
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 تاكو ؛ ًايحمسم وأ الاسعار ايلعلا رصم ندم ىدحإ وأ ؛ قشمد ىلإ

 ىيغ ًائيش فرعي نكي لو . براقآلا فال آ لب تائم احل ةرسآ ىف ًادرف
 نكي مل . اهملكتي ىتلا ةغللا سفن نوملكت نيبرقألا هناريج نأ ىوس اذه

 لب . ةراجتلا لفاوقو ودبلا لع فقو اذهف  آديعب نورفاسي سانلا
 1 . ةدحولاب عاو ساسحإب مهدوزي مل ةكرتشملا ةخألا لماع نأ

 ةرظنلاو « ةدحاولا تاداعلاو « هذه ةكرتشملا ةغللإ لماوع نأ وديبو
 بف رطيس ىتلا نورقلا لاوط قيمع تابس ىف تناك ةايحلا ىلإ ةبباشتملا

 اهتاخرب عفترتو . اهتائيهو اهءا رآ روطت برغلا ةيحيسم تناك« نويناهعلا
 اهبتوتقو ابمواعب تضهت اك« ضرآلا تايروطاربما لع دمتعي ىذلا لئاحلا

 اذه لاثم . مالسالا دوجو « ريبك دح ىلإ « ةئعيم برغلا ف ثدحام نإ

 ىلإ ائعيم قرشلا ىف ةراجتلاب ضوهنلاو فشكلا ىف نييلاغتربلا ةبغر نأ
 هطباور عطق نوديري مبق .نيباسملا قيوطن ىف نييلاغترلا ةيعرام دح
 تيبثتو ءرمالا رحبلاو ىبرعلا جيلخلا قيرط نع قرثلا ىف ةيراجتلا

 , ترطيس . ةرخؤملا نم «كانه نم ملْملا ماعلا ارمجابيل ءايسأ ىف مممادقأ

 9 ءذلا ابايلا لع ترطيس اك  حالملا ىرته ريمآلا لقع ىلع ةيغرلا هده
 عميطتسف ؛ اه ريغ ةريثك طاقن قو « ةطقنلا هذه ىفو . هتاعورشم كرا

 برعلا روهظب ريبك دح ىلإ طيئزا ةيبرغلا ةيندملا راين نإ ؛ لوقن نأ
 . ىدالمملا عباسلا ْن نر نم

 رطيست تايروطاربمالا لجأ نم رحانتلاو ةوعلا ةسأيس تناك امو 5
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 ةنودلاو 4 ةمالا ةركف بنج ىلإ انج ٠ ابعم ترهظ «ابروأ ىلع

 هذه . صاخ عياطب عّتمتن ىذلا ء بعشلا » و ؛ ةمأ نع ةرابع ىه ىلا

 :برغخلا ايجولونكتو « مدقتلل ىرغلا موهفملا ىلإ ةفاضالاب , ةركفلا
 .نيتوق نيب جزملا اذهو .. ةيبرعلا ةيروطاربمالا ثارت تبصخأ ىتلا ىه

 ام دنع رشع عباسلا نرقلا ىف ادب اممإ « ةيبرغ ىرخالاو ةبرع اههادحإ

 ىخفملا قيرطلاو طسوتملا رحبلا ضوح ىلإ اهرظن ابوروأ لود تبجو

 . دنحلا ىلإ

 سرصم - ىف تأد» «ةينرعلا ةظقملا ١ هذه نإ : لوقننأ حيطتسلو |

 لع ترانوب نويل ان هيف لزت ىذلا :؛ | م4 ماع سم مويلأ كلذ ف

 ٠ ىرصملا ربلأ

 مس
1 3 



 ثلاثلا لصفلا

 ةيرعلا ة فظقيللا

 رصم معدتب ىضقت هتاملعت تناكو ء رصم نويلبان طبه :١7 ممأع ىف

 ٌحؤر. ربع ةاتقرفحو « اسنرف نيبو ابنيب ةقادصلارصاوأ طبرو « اهتيوقتو
 نم نييناطيربلا نامرك- صرفلا ةفاك زاهتاو « رمحآلا رحبلا لإ سيوسلا
 . قرشلا ىصقأ ىف مهتاكلتع

 بورحلا ذنم ىبرعلا ملاعلا ىف شيج اهق لزني ةرم لوأ هذه تناك
 لاذ اف . . ماالا كلت ىركذ دعب اون دق نويرصملا نكي ملو « ةيديلصلا
 ةئاتس دنم نوبديلصلا هرمد نأ دعب ًاماطح ةيردتكسالا نم ريك آلا ءزجلا

 ةفيعض تناك رصم نأ ريغ ؛ ةفينع ةمواقم نويلبات لوصو قلخو . ماع
 ناعرسو « اعلا محلا ابف كعضخ ىلا لاوطلا نورقلا دعب ةراهنم

 : ةيرصملا ةمواقملا ةيسنرفلا تاوقلا تقم ام

 هنأ ريغ ء«باحسنالا ىلع نويلبان ريجأ لئالق ماوعأ فرظ ىفو
 محلا اهراثأ ةديدج ةوق ءارو ىعسلاو « قلقلا نم آرايت هءارو فلخ
 نويندملاو تويذيدلا ةداسلا دشان ١م. ماع ىف « لجألا ريصقلا ىسنرفلا
 ادح عضو رومألا مامز ستي نأ نابلالا راجتلا دونجلا دحأ رصم ىف

 مل لب « ًايرصم نكي ملو ىلع دم همسأ ناكو « دالبلا اهق شيعتىلا ىضوفلل
 ىف ًادنجم هفصوب رصم ىلإ مدق دقل . ةيبرعلا ملكتي نأ عيطتسي نكي
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 هاند د قوروألا مدقتلا روص نأ ريغ « ىناّمعلا ناطاسلا شيج

 «هيل]هجو ىذلا ءادللا لعدم لبقو . ةياغلل احومط ناك هنأ اذه ىلإ فضأ

 . رصم هايح ىرحي ريب نأ هل ضيقأدهع أدبو

 « كيلاملا ماكحلا نم ةيقابلا ةيقبلل ةيشحو ةيفصت ىف الوأ عرشو

 عيمج ىلعو « ضرالا ىلع ىلوتساو «ةثيدحلا ةلودلا راطأ عضو اهدعبو

 ليوطلا نطقلا مدقتساو ,ةثودلا ةيكارتشا ده ةروص ىف « عيزوتلا لئاسو

 ىف رصم تايداصتقا ىف هغلاب ةيمهأ هل تراص ىذلا لوصحملا كلذ « ةليتلا

 تايلكلا ىف ةينفلا تاعوضوملا اوسرديل نيبرصملا دفوأو . لبقتسللا
 نيراشتسلاو ءاربخلا مدختساو «ةرهاقلاب ةعبطم أشنأو « ةيبروالا
 «عناصملاو«رطانقلاو + ى و تاعورشماومسقيو « قرطلا اودبهل نييسنر فلا

 ءاج نأ امو . ًايوق ًاديدج الوطساو ًاشيج اوقلخيلو « تايفشتسللو

 نانويلا ىلإ ةيرصملا تاوقلا لاسرأ ىلع دم رودقم ىف ناكىتح 1871 ماع

 ىدحتي ناك و ممم ماع ىو . ةينانويلا ةروثلاعق ىف ىنامعلاناطاسلا ةدعاسمل

 نبا اهداق شوجي اهازغ نأ ناكو ؛ ةيروس ىف ناطللا كح هحومط

 . ةءروس ىلع ايلاو ىلع دمحمب ناطلسلا فراعاو ماع ىضمو

 تلظو ةيبووآلالودلا راظنأ ةعبرسلا ةيرصللا ةضهناا هذه تتفلتساو
 ناطلسلاىداعت اذه ىف نكست ملو ءهاجيالا اذه كرابت ةيسترفلا تاموكحلا
 ةرطيس ةيأ ىداعت تناك امناو ء رصمل ىمسالا م الا لظ ىذلا ىناهعلا
 ىلإ هشهد ىف اوعلطتف نويناطيربلا ةساسلا امأ . لينلا لوط ىلع ةيناطيرب

 ناض ريكأ ةينائعلا ةيروطاربمالا نوريتعب !وناك دقل « ىلع دم لعفي أم
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 ربع دنهلا هاجت وأ «طسوتملا رحبلا ضوح ىف ىسور م ىأ دض
 ناطاسلا ةدايس' نم فعضت ةوق ةيأ اوردتعأ اذكهو . ىنرعلا: جيللا
 بح ريدق ةيروسو رصم محب ىذلا لقتسملاوك احلا نأ 6. ةريطخ هريفاط

 ةدانز ىلإ نييناطب ربلاب .ادح امو-_اسنرف ةصاخ تىررخأ ةلود ديب

 قرشلا ف فعاضتت تذخأ ممن ” راجت نأ ةيذيطتطسقلا ىف ىلاعلا بايلا 6

 جيلخلا ىّتح دنحلا نم وأ ءطسوتملا رحبلا ضوح ربع ءاوس « طسوآلا
 . رمحآلا رحبلاو ىنرعلا

 لود نيب عارصلا ةطي رخل ًامئاد ًاناكم لتحت رصم تحبصأ اذكهو
 ةيجراخلا ىوقلا هذهل ةجيتن رارعتساب لكشتي اهريصم لظو ءابوروأ

 دقلو . هدافحأو ىلع دم ءانبأ دب لع ةثيدحلا ةضبلا رارمتسا ىلع تح

 امدنع : روس ء امم ماع ىف ةوقلاةسايسل ريبك لعف در لوأ فيد

 ىداصتقالا لالقتسالا مينم ةيناهعلا ةيروطاربمالا نم ىلع د# بلط

 :ةرفسلا هتيرو تارك

 ةكرتجا تازايتمالا ضعد بلاطت ةظحللا هذه ىف ؛ ايناطيرب تناكو

 ءارجا ذاختاب نيبلاطم اهراجي راثو . ةيناعلا ةيروطارممالا ىف اهتراجتل
 ديدجلا هزكرمل قالا ايناطيرب ةماس ساس أ اذه بحاصو ىلع لوخ كم

 ّنه ىلع دمم درطت نأ ايناطيرب تعاطتسا اذكهو . ىرغصلا اسآ ىف
 قرطلا كس كيذ ىق ةمدختسم :رصم قف ىرخأ ةره هسه نعمضتو ةيروس

 ليانقلا برضلاو « ةينيطنطسقلا ىلع ىءامولبدلا طغضلاو ٠ هب ؛ رحييلا

 . ياهلا ىف و تأ وقلا لأ زناو
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 نوعطقم رضع ماك ليخأ دقل . ديدج ىخضيزرات روطت اذه بقعأو

 .ىنجأ لام سأر ىلإ اوجاتحا مث نمو « ندقلا قيرط ىف ةريبك ًاطاوشأ
 «ىنجأ ضرقل 2 لع دمحم ديفح « فالثملا ديعس بلط 45 ماع و

 تاعاطتقا تضرفابنأ ريغ.اهلاومأب ةرماغملل دادعتسا ىلع ابوروأ تناكو

 « بناجاللا نيلوسملاب جومت رصم تذخأ ماع ىضم اءلكو . ةلئاه دئاوفو

 امدنعو .ءاهدلا ىف ةياغ مهنأ الااراغص اوناك ناو نيذلانيبراضملا راغصبو

 بونجلا نم نقلا قفدت فو ىف ةيكرمألا ةيلهألا بر ىلا تحمي

 . راهدزالاب عتمتت نطقلا نم رصم تارداص تحبصأ . رياشكن الىلإ

 راهدزالا نأر يغ.عس ولا نم ةدي دج ةجومقابماكح نم ةيخنلا تسمغلاو

 فيلاكت دسنل ديزملا ندتسا نأ رصه لع ناكو . لجالا ريصق ناك

 سالفالا ةوه نم اياربقا رصم تدادزؤاو . ةديدجلا ةماعلا اهتاشنم

 ىربكلا لودلا نيبلاطم ابروأ ىف راجتلاو نيتئادلا تاحيص تلاعتو

 مهتاراتسا ةيامحو ٠ . داوفلا ع نمضل تاءارجأ ذاختاب

 ناطظنألا 5 ليدج لماع رهظ نأ امك ماع 2 ثدح نكلو

 « سيوسلا ةائق م نيجوبا ةروطارسالا تحتتفا دقلف ؛ رصم لع

 ودخلا ناكو .« ةفطاخلا ةيلاملا هئيرض ليئارزد .برخ م6 ماع كو

 ددسيل.لقآلا ىلع ًاروف لاما ىلإ ةجاح ىف ناكو.اهمل رب ةلاح ىف ليعامسل



 44 ايناطيربل ليئارزد قئحو . ىنجالا هضرق نم اوت بواطملا ءزجلا
 . اينيلرتسا اهنج 4ر٠ هر... لياقم لامقلا ةكرش ىلع ةرطيسلا نم

 بعشلا طخ عفترا . ةيلاملا رصم ةمزأ هيف تدتشا ىذلا تقولا ىفو

 تحتف ىلا ةك احلا ةبصعلا ىلع امنإو . بسفل ىنجالا لالغتسالا لع ال

 ىعدي ىرصملا شيجلا ىف طباض داق ١88١ ماع ىفو . ابرل رصم باوبأ

 « باجآلا نم اهلع نيرطيسملا دضو ةموك لا دض نيتروث نارع
 راعتسالا ةوشنابمعدت.كوتبلاو راجتلا تاحيص هدض تلاعت ايئاطيرب ىفو

 ىثخم ناك ذإ رصم مض ىلع ًاصيرح سيل هنأ نوتسدالج ددرو ديدجلا
 .« ةيلامشلا ةيقيرفا ةيروطاربما ةضيب سفق » ىلإ ةكرحلا هذه ىدؤت نأ

 ضع هيق دقف ىذلاو ) 489 ماع ةبردتكسالاب ثدح ىذلا بغشلا نأ ريغ

 ةوق ترداغو. ةيباجيا تاءارجا ذاختا ىلإ هرطضا مبحاورأ تييبروالا

 لتلاف هتقحسو اليل ىارع شيج تأجافو سووسلا ةانق ىف اهنفس ةيناطنرب

 تنلعأو« ثيدحلا اهرصع ىف رصمل ىطو ىعش معز لوأ ىفنو . . ريبكلا

 ناطلس داعتسي نأ ىلإ رصم لتحتس اهسأ ىربكلا لودلا مامأ ايناطيرب

 . ةينامعلا ةيروطاربمالاو ةغيلخلا

 ىدنج رخآ جرم نأ لبق اماع نوعبسو ةعبرأ ىضم كلذ عمو
 تلتحا دقرصم نأ اهادؤم ةماع ةباجا كانه ؟ اذامل . رصم نم ىناطيرب

 راعتسالا ابق مبصأ لا رشع غساتلا نرقلا خيرات نم  ةرتفلا سفن ىف

 .راعتسالا اذه ءارو ةريثك عفاود كانه تاك . ةدكؤم ةقيقح قروالا

 هقوتت لاو دح ىصقأ ىلإ اهسفنب ةقئاولا ةروخفلا ةراضحلا كانهف



 ها

 .ضيبالا لجرلاق تاع ىلع عقت ةيل وئسم كلذ ريشعتو « ىربربلا نيدمت » ىلإ

 قاوسأ ىلإ قوتي ىذلا مهلا ىعانصلا بالقنالا كلذ ضيا كانه ناكو

 كرذبلا ملاع كانه ناكو . ماخلا داوللل رداصم ىلإو راحيلا ءارو ةديدج

 . عفنلاب هيلع دوعت ةديدج تايراضم ىف هلاومأ رائتسا ديرب ىذلا ىحلا

 موبفمأضيأ ربظو . . تاجايتحالا هذه اهريثت ىلا ةسفانملا كانه تناكو

 ةديدجلا قطانملا كالتما ابق ريتعي ىلا ةيراعتسالا وأ ةيموقلا ةطلسلل
 ءزج ريك أ ىلع ذاوحتسالا لجأ نم عارص ىلإ ايدؤم هتاذ دح ىف اقده

 ةيجينارثسا ةطبرخ اهرودب تقلخ دق ةعمتجم عفاردلا هذه . ةيقيرفأ نم

 اهبنال ال ةط رخلا هده ىف اروحم رصم تراصو .. ةوقلاةسايسل ةديدج

 . ةيقيرفا نم ءزج ًاضيأ اهنال امنإو « بسك قرشلاو دنملا لإ ىضفت

 قح هتيمست نكمي ام رصمب نيميقملا نييناطيربلا باصأ ام ناعرسو
 قافضلا لع دحأ رطيسي نأ نم متاد فوخ كانهف « «لينلا ةيجرلطكيس»
 ملستسي كلذيو « رطملا هضرأ ىف لذتي ال ىذلا بعشلا عوجيق رهنلل ايلعلا
 رصم نايك ىف ريست ىنلا ءامدلا لينلا ربت ناك ةيندملا رج ذنمو « عضخمو
 سكعي رشع معساتلا نرقلا ف ثادحالا ىرج ناكو « ةايحلا هيف ثعبتف

 مداقلا , موا ال ىذلا رحسلل مبعوضخو « ةطقلا هذه ابعاكح كاردإ

 . بونجلا نع
 ةقطنم مأ ىهو « نادوسلا وزغ داعأ دقلع دمع ناك نرقلا لئاوأ فو
 ىلإ بناجأو نييتاطبرب اماكح هدعب نم هؤافلخ دقوأو « لينلا ىلاعأ ىف

 ةروث ترجفنا 188 ماع فو رصم لالتحا متي نأ لبق ىحةقطملا هذه

 بهذ دقل : كانه نم امدرطو ةيناطيرب ةوق نم مه نيماعب اهدعبو



 ك1

 000 دبع هنأ ريغ ةقطنملا ءالجإل لينلا لاعأ ىلإ نودروج لارتجلا

 ىف هلاجرو وه جنذلا هييصت ناكو « ةدرمنملا لئابقلا ةئدبت ىلإ كلذ نم .

 ىف ةبغرلاو مراعلا بضخأ| نم 0 ايناطيرب ىلع تلوتساو « موطرخلا
 ىقو « ةيلات د رشعل مساح ءارجإ ىلع مدقت ل اهنأ ريغ ٠ ماقتنالا

 لودلا نيب ةيقيرفإلا ةراقلا مسقت رمتسا ا تاوئسلا هذه 0

 . نادوسلا وزغيل لينلا ىلاعأ ىلإ رتشتك بهذ ١458 ماع ىو . ىربكلا

 ةمداقلا ةيراعتسالا تاثعبلا تناك دقل « ةظحلر خآ ىف الإ لصي مل هنكلو

 غبانم نم برتقتو برتقت ةراقلا بلق ىلإ اسنرفو ايلاطيإو اكيجلب
 ةركسعم ةيسنرف ةثعل ىلع رتشتك رنعو . كانه اهبقوقحت بلاطتو لينلا

 ريتعتو « ةيسنرفواجتا ةمزأ كلذ بقعأو « ةدوشاف دنع لينلا فافض لع

 تبسكو نينسلا نم تارشعل تندح ىلا تامزآلارطخأ نم ةمزآلا هذه

 تخرفأ دقل . ةيرصم واحنا اضرأ نادودلا حبصأو « ةلوجلا ايناطيرب

 كب 2ث رقأ  ةيشرفا لامك ةيروطار ,مإ ةضين ا نوتسدالج ةضد

 لجرلا قدص تقيئأو « ديج جاتنإ

 نع

 ىلإ برغلا ء عوجرل ه ةروص مسر ةطقنلا هذه دنع عيطتسن دقو

 ىلع ثدح ام لإ علطتت امدنعو . رشع عسأتلا نرقلا ف برعتسملا ملاعلا

 ةيجيتاريسالا: ةبوروألا ةيندملا صانع ةفاك لثمب ناك اي« لئاه قاطذ ىلع

 ةيرظن .٠ كونيلاو ةراجتلا «ةراضألا رشن «ةوقلا ةسايسو ةيراعتسالا

 اذه قتلاو . ةيعانصلاو ةيبلعلا برغاا تاراهم « ثيدحلا محلا بولسأ
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 !ذإو . نورق ةدع انك اس كرت ال تلظ تلا ةمخضلا ةقطنملا كلت ىف هلك
 ةيمخم تحبصأ شكارم نأ اندجو برءتسملا ملاعلا ةطيرخ ىلإ انرظن

 1/7٠ ماع ةيسنرفلا ةرطيسلل تعضخرئازجلا نأو « 1117 ماع ةيسنرق
 آي ابرلا قيرط نع  ةيسفرقلا ةرطيسلل تعضخو تقلزنأ سنوت ناو
 ةظفل مويلا هيلع قلطت اموء زم ماع ىف كلذو  رصم ف ثدح

 رصم امأ ةينامعلا ةيروطاريمالا نم ماع اءلاطيإ هتلصتغا ,ايدبل

 ريصلا سفنل نادوسلا ضرعتو ١889 ماع ذنم ةيناطيرب اضرأ تحبصأف
 . امل ماع دن

 :دح ىلإ ىبرغلا كاهتنالا اذه نع لزعمب برعلا ةريزج هبش تاظو

 ةطيخلا تايمحم ا نم ةفئاط ىلعو ندع ىلع رطيست ايئاطيرب تناكو « ريبك
 ميلا ىفو قرشلا ىصقأ ىف , لحاسلا لوط ىلعو « ىويحلا ءانيملا اذه
 نع تارامألا نم ةلسللب لع دس ةلافق ةروصب ت نطيسل تناك قّرعلا
 القتسم نعلا لظو : تارامالا هذه ماكح عم اهدقعت تادهاعم قيرط

 داوم دهش ىذلا ريبكلا عبرملا باق ىفو ٠ ًادج ديعبلا ىضاملا ف شيعي
 قو . ذوفنلا طسب لجأ نم نيتليبق نيب ةكرعم تراد ةيبرعلا ةيندملا
 .نب زيزعلا دبع ةدايقب ء ةيصعتملا ةتئعتملا نيب اهولا ةفئاط ترصتنا ةياهلا

 ةدحتملا ةبدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا مايق نالعأ مت لا ماع ٌقو « دوعس

 . ةنيدملاو ةكم : ةسدقملا مالسإلا ندم ىلع ةرطيسلا كلذ نمضتو

 -ةعضاخم ةيبرعلا ةريزجلا تناك للوآلا ةملاعلا برملا ليقو
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 نوطسإب اولظ مهنأ الإ « دينعلا ةريزجلا هبش بلق لع رشابم ناطاس طسب

 مويلا فرعي ام نضتحي ناكو « ىبرعلا قرشلا قاب ىلع ربك اذوفن
 . قارعلاو « ةيروسو « نانبلو « ليئارسإو « ندرآلاب

 . 184٠ ماع ةيروس نم باحسنالا ىلإ ىلع دمت رطضا امدنعو
 هذهىف برغلا ريثأت نكي ملو « نيينامعلل ةعبات اهلكأب ةقطنملا هذه تلظ
 ةغلابلا هتلالد هل تناك كلذ غمو « رصم ىف لاحلا وه اك« ًارشابم ةقطنملا

 نم ةلسلس تمتو . رمتسملا عسوتلا ىف ةيناطيربلا ةراجتلا تذخأ دقلف
 قامعلا ناطلسلا ىلإ ترسو محلا و ةسايسلا ناديم ىف تاحالصالا

 رضحتلا ىري ناك هنأ الإ رضحتلا ىف ةبغرلا ىودع ةنيطنطسقلا ىف سلاجلا
 ىلع ناحلت اتلظ انرفو ايناطبرب نأ ريغ « ةيركبعلا ةوقلا ىف ةيادبلا ىف

 لغتست نأ اتقاخ امبنل كلذ « تاحالصالا ضعبب اوموقي نأ نيطالسلا
 اذه نم ذختتو . ةيشحولاو عمقلا ىف مجواسأو « كارتالا فعض ايسور

 نيردصم نم طغضلا ةنطلسلا تعضخ م « وزغلاو برحلل ةعيرذ هلك
 نذلا ةيورواآلا كونبلا لاجرو « كارئالا راجتلاو رارحالا : نيرخآ
 107 ماع دعلو . ةعساشلا ملاقآلا هذه مهمادقأ تسلثت ىلإ نوقوتي

 ىدانت تناك ىلا ةديدجلا ايناملأ نم مداق طّذض هلك اذه لإ فيضأ

 . قرش هاحيالا ىأ طوع دممعط 0ةغوص -

 ١84٠ ةرتفلا ىف مدقتلا ضعب ىبرءلا قرشلا ققح نأ ةجيتتلا تناكو

 وهو ) رصم هب ترم ىذلا لوحتلا ةعرس ىف نكي مل هنأ ريغ 1541 ٠

 (سالفالا اذهل ةجيقن بعشلا لاح ءوس نم غرلاب « اهسالفأ هحمب ل لوحت
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 رايت مامأ ىب رعلا قرشلا باوأ ستفي يكل ايفاك مدقتلا ناك كلذ عمو

 لقح 0 نألا هجتن نأ انءاعو « برغلا نم ةمداقلا ةديدجلا راكفألا

 . ةبيرعلا ةظقيلل عيرسلا ضارعتسالا اذه ىف راكفالا

 «لئاس وب» هيمسن نأ نكمي ةرباع ةحن نع ةرابع ًافنآ ءاناق ام لكنإ

 دقق_ رشع عساتلا نرقلا ىف ىنرعلا ملاعلا ىف ابلمع لمعت تذخأ ىتلا نيدقلا

 ةعارزلا ناديم ىف ىلوآلا تاديدجتلاو « ثيدحلا محلا لكيم ىلإ ان رشأ

 كلذ ريغو « بطلاو ماعلا ملعتلا لإ انرشأو ء«ىلعلا ىلع نيتمئاقلا ةعائصلاو

 مامأ ةسامح ىلع دمح بهتلا دقل ؟ ةيسايسلا ةفسلفلا ىف انلوقام « نكلو

 « هتانأ هل اسمحتم ناك « ىرغلا عمتجالل « قيظولا « ىحطسلا بناجلا

 ةلود اهتأ ريغ « رصم ىف ةئيدح ةلود عنطصا . هحومط عبش ىكلو

 متي نكي ملو « ةيبرعلا ملكتي نكي ملو ءايرصم نكي مل وق «ةمأ الب
 ريغ « ةكاح ةديدج ةقبط قاخو . ًابعش هفصوب همكح ىذلا بعشلاب

 نكن ملو ء ىرصملا بعشلا عومج ىلإ اهتقباس نم برقأ نكن ىل اهنأ
 كارتاآلا رطيس رباعلا قسنلا اذه ىلعو . اهنع ريعتو عوجلا هذه لثمت

 ةملكل ىبلعلا ىنعملاب هومكسحي مل مهنأ ريغ « ىنرعلا قرشلا ىلع نوينامثعلا

 كارتالا ماق نيب وهوا الصالا ماكحنم نيتئاوأ ماس ءانثتساب محلا

 ةيهافر لجأ نم كاذ اولعف نأ ردن نكلو « ةيبب رحت تاحالصا ةدعب

 . برعلا

 فيقثتوابوروأ ىلإ بالطلا دافبا ىف ماكحلا عرش نأ ام كلذ عهو

 ةراضح لوانتت ىلا ةيرثلاصوصنلا عبطو «ناكسلا نم ريتص ءزج ولو



 نك

 نإ .ام اهءارو فق ىتلا ةيسابسلا راكفألا نم ًارايتو: « ةيح ةيكيمانيد
 . ىنرعلا قرشلا فو رصم ىف راكفالا هذه ترثأ ىتح كلذ ثدح'

 . رثع عساتلا نرقلا تايئيئالث ىف تاوطخلا هذه تأدب ةيروس فو
 ىنرعلا ملاعلا ثعب ىلإ ًاقاوت مهاربا ناكدقو « رباعلا مهاربا ْس لالخ

 لع اهعت اذإو 2 ةيحيسم ا تايلاسرالا م ناعاستي هدلأوو وه ناك كَ

 كانه تناكو .. ةيروسلا ندملا نم امهريغو قشمدو تور ىلإ مودقلا

 نويكمرمآلا تناتستوربلاو نويسنرفلا نويعوسيلا : ناتريبك ناتفئاط

 اذهل ناك دقلو ء مه ةصاخلا مهتغلب ريقبتلا ىلإ نوليمب نويعوسلا ناكو

 ١ . ومنت تذخأ مهسرادم نأو ةصاخ « ىمظعلا هتدئاف هاجتالا

 اوناك مهنآل كلذ آؤورب رثكأ تناكنييكي مالا ةلاسر نأ ريغ

 . ةيرع ةعبطم ةطلام نم اءرضحتساو . ةيرعلاب . نوظعو ؛ نوبلعي

 نكي ل هنأ دح ىلإ ةرخأتم ومع. ماع ىق- ةيروسلا عاضوالات تاكو

 برخلا بثك ةمجرت ىفاوعر شو « ابلك ةقطنملا ىف ةيتكسم وأ « ةعبطم كائه

 ابمادختسال كلذو « ةيرعلا ةغللا لإ صوصنلا نم اهريغو ةيساردلا

 ةيوهوملاةيكيرمآلا تايلاسرالاهذه نأ هلك اذهنم أو . مهسرادم ىف

 . مهب صاخلا ىبرعلا مهتارت ةسارد ىلع برعلا اهبالط تعمت

 كلذ ) مدقلا ىرعلا ملاعلا ثارت جزمأ هذه برثلا سرادم فو

 لمحت ىنلا ةديدجلا برغلا ةيجولويديأب ( ساعنلا هيلع لاط ىذلا ثارثلا

 بمذن ىحيسملاو لسملا 14 ىرعلا باسثلا آدبو 3 ءاغلادو بصخلا روذ ارعم
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 .ايوروأ امتراثأ تلاىؤرلا كلت همامأ ليقتسملا ىؤروهسرديو هيضام نع
 ':ةدماه ةدماج ةيرعلا ةغالاو ةديدع نورق ترم دقل « اكيرمأو

 ةغالا ىفو ةميدقلا صوصنلا ىف ةلئ[ملا ةيملعلا مورلا | وامهأ دق برعلاو

 ىلع  ثدح املا اهتعاس ًارهدزم مالسالا ناكولو « ةبوتكملا ةيبرجلا

 اذإ ءدومججاو لوفآلا رصاع هسفن مالسالا نأ ريغ . ثدحام  حجرالا
 قو تورو ى- معتي ًايتف اسرع ًايااط انسفشناأل روصن نأ نذا انعطتسا

 'اهبلع رّثع ىلا ةميدقلا ةيبرعلا صوصنلا عئاور أرقي فيك ٠ ماع

 'ةيسنرفلا نيتروثلا ةصق سردي .فيكو « ةممدقلا ةريدالا ىف ةنوقذم

 لاجرو ايروأ ءايلعو كريو تراكيد راكفأ ايلم لمأتيو « ةيكرمآلاو

 ةركف انيدا تحبصأ«ةروصلا هذه لكشن نأ انعطتنسا اذإ . . اهق.قطنملا

 «:تاوطخلا هذه تناكو قرشلا ىف ةيككرمآلا تايلاسرالا "هذه ىتعم نع

 . ىضمت و. رصم ىلإ ابقي رط ىف « لبقتسملا ىف ريكفتو ىضاملا نع بيقنت نم
 يلا ةجردلا ىلإ اوملعت نيذلا بابشلا دع ماظتتتاب فعاضتيو مارعآلا
 : . لبقتسملاو رضاحلاو « ىضاملا ىنعم ىف قمعتلا اهدنع نوعيطتسل

 .برعلا رصع ىف قد رع ضاه ىلع اورثعي نأ اوعاطتسا مهنأ عقاولاو

 .. مكنحلاو ,.لعلا نيطاسأ نم ةروطسأ ةيطرق تناك امدنع ؛ ىعذلا

 :« ةمخضلا دادغب تابثكم تناك امدنعو « ابلك ايرروأ ىف ةزاجتلاو

 مولعج قيرعلا ىضاملا اذه دوجوو ء هلك ملاعلا ”ىضي ًارون :ءاهدهاعمو

 ديرما ماعلا لا هنلإ لاو «نالا. برغلا هيلإ لصو ام نونراط

 ا حساتلا :نرقلا ف



 هه

 . . برعلا لوقع ىف مخضت# تذخأ ةرمتسم ةلئسأ ةنراقلا تراثأو

 ..؟ بساكملا هذه لك ققحت المل برغلا بوعش تكرح حور ىأ

 « بوعش د ممنأ ىلع مهسفنأ لإ نورظني برغلا ىف سانلا ناك اذإو
 ماعلا ءاحنأ عيمج ىف نوفقثلا أدبو ؟ مدقتلا قيقحت ىف ةيمهأ اذ سيلأ

 نوسرديو « مهتيموقو نييسنرفلا ةينطو ىنعم ىف ايلم نوركفي ىنرعلا
 اذه ىنعمام . . ًاريخأ تدحوت ىتلاالاطبإو « ةكيرمألا ةمآلا ١» ةركف

 ءايشآلا هذه ةمهأ نأ ودس ..؟ ةيموقلا ةيصخشلا هذه امو نطوا بحلا
 امبر لب « ةيراخبلا ةلألا عارتخاو ء قرطلا ديبعت ةيمهأ لداعت برغلا

 . ةحجان ةموكح فلأت لداعت

 ءةيص#ثو ىلع روثعلا نمنذإ دب الف « ةيمهآلا هذه رمأللل ناك اذإو

 . ؟ اذه ىسقي فيك نكلو « طسوالا قرشلا بوعشل ةلئام

 نكلو ريكفتلا كاذو تالؤاستلاهذه ءازإ ةبارث:ىرغلا سحب دقو
 تاذةلودلاو « ةمأ نع ةرابع ىه ىلا ةلودلا ةركف نأ ركذتن نأ انيلع
 ىرخالا برعشلا نع ةفلتختاو اهعش نمةدمتسملاو اهم ةصاخلا ةيصخشلا

 . ريبك دح ىلإ برغلا عنص نم نيحلا كلذ ىف تناك ةركفلا هذه

 هيلوي ىذلا ماهمالا كلذ « برعتسملا ملاعلا ىف « كانه نكي ملو

 «برغلا ةيموق» هب ترم ىذلا روطتلا ىف قطانملا رودو دودحلل برغلا

 نوشيعي اوناك .. ةيوق ةسيئك وأ ىسايس زمر برعلل نكي مل . . ىضاملا ىف

 اياعر اوتاكو . ةيلل ةينيدلا مهتاعامجو مهئايحأ ىف مهسفنأ ىلع نيوطنم
 ًاريثك نومتجم الو ةيبرعلا ةغللا اهماكح ملكتي ال ةيناثع ةيروطاربما
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 اودقتدق برعلا ناك.ةتبلا نومتبمال لب «مهل ةعباتلا ميلاقآلا نيب تامسقتلاب
 ًاريثك اتقو مولا عيضي ال ىداعلا ىناطيربلا لجرلاو . مههضامب محلاصتا
 كلذ . هنطول وأ هل ةبسنلاب كلذ ةيمهأو « ايناطلرب » هنوك ةقيقح هف لمأتي
 انئارت غاط ساسحا برغلا ىف انيدلو.ريبك دح ىلإ هقيقحلا هذه سي هنال

 ىدأ  انيساكم بناج ىلإ « ساسحالا اذه ىدأ دقلو « دقعملا قيرعلا
 ددرت سلن امدنعقيضلاو جاعز.الاب رعشن انلعج امقوفتلاب انروعش ىلإ
 هذهل انريدصت مئاتن مويلا دهشن اننأ ريغ . اهتساسحو ىرخالا بوعشلا

 ماظن عضو ىف ىلوكام عرش امدنعو . ايسأو ةيقيرفا بوعشا ءارألا
 هلعف ام امامت كردي مل ىناطيربلا ىبلعتلا طمت ىلع ةيناطيربلا دنبلل ملعتلل
 اذهب نوعتمتيس نيذلا دونها نم ةريغصلا ةقبطلا نأ اونظ هودبأ نيذلاو
 دونهلانأ اوكردي ملو.ةيتاطيرب ةغبصإ اوغبطصأ دقو نوجرختيس ماظنلا

 مهساسحاو مهب ةصاخلا مهتتيل اهتوعضخيو طقف راكفالا نودعأس
 .ةيدنحلاةيموقلا موهفم ىلإ ةيابنلا ىف اواصيل  ةيموقلا ةيصخشلاب « ظقيتملا

 ملاعلا فةزيم ةيصخش ءاروىعسلا اذهطشن رشع عساتلا نرقلا لاوطو
 له ؟ .. ةمآلا ىه ام ذإ نيملا رمآلاب ىعسلا اذه نكي ملو . برعتسملا
 وأ « هيف شيعت ىذلا ناكملا وأ ء كسأر طقسم ىلع اهل كؤاتنا فقوتي
 عمتجلانأ فيكاتيأر دقلو ؟.. هب نيدت ىذلا نردلا وأ « اهملكتت ىتلا ةغللا
 ةيئانثلاءذه تعقد دقلو .رطضمأيئانث ًاعمتم ىضاملا ىف ناك لسملا ىنرعلا
 .ةيمالسالاةمالا»ةسنرفلا ةمالاةركف هيبشت ىلإ نيركفملا ضعب ةثوروملا

 دعب ةديعب نوكن دق ًايوعش نضتحت تناك ةيمالسالا ةمآلا نأ ريغ
 , ناطلسلا وه ةمآلا هذمل ىرمرلا سيئرلا نأ اذه ىلإ فضأ «ايسنودنأ



 "ع

 ؟..مالسالا ثعبل ىعسلا برعلا ىلع نأ اذه ىنعم لهف . ىعجرلا ىردتلا

 ظحالملاو . برغلا ةينايلع مه.ذجت تناكدقلف . ةركفلا هذه نورخأ ذينا

 برعلا نم تناك نييسايسلا نيركفملا رايك نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ

 . ةينيدلا دئاقعلا لك نضتحت ةيموق ةيصخث ىلإ نوةوتي نيذلا نييحيسملا

 اودلتت نيذلا  ىبرعلا قرشلا ويحيسم هجتن نأ ثذا بيرغلا نم سيل

 دمتس ىلا ةبورعلا ةركف ىلإ  هتايلكو برغلا تايلاسرا ىديأ ىلع
 فرص ةيبرعلانوملكتي نم لكل ةكرتشملا هغللاو « كرتشملا ثارتلا لع

 . هدئاقع نع رظنلل

 نأ الإ « قيرطلا ىف لازي ال ناك روطتلا اذه نأ نم مغرلاب نكلو

 رصم نويناطيربلا لتحا نأ دعبف هيف ترثأو تلخدت ةعاسلا كادحأ

 لك نوينطولا نوركفملا زكري نأ نم رفم كانه نكي ملا1مم'ل ماع

 نأ نوامأب نوريثكلا لظو . مثدالب ىف دوجوملا ودعلا دض مدوهج

 اك « حال دق نيرشعلا نرقلا رخ نأو ةصاخ  ةينيطنطسقلا مدعاست

 ةيحان نمو ةيناهعلا ةصاعلا ىف «ةاتفلا ايكرت» هنررحت ةكرح ردا وب تديارت

 اذكهو . ىبرعلا قرشلا ىف نودبتسي نيذلا مث مهسفنأ كارثآلا نتاكىرخأ

 ءارالابترثأت ةعزن «ريبكدح ىلإ اهتاذب ةمئاقةيموق ةعدن رصم ىف ت رهظ

 رصم خيرات فاشتك ال ءابلعلا هبعل ىذلا رودلاو « ةسنرفلا ةيسايسلا

 ضاقنأ ىلع موقت ةلقتسم ةيرصم ةمأب نودلحت نويئطولا ذحأو . مدقلا
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 مل اذه لجأ نمو « ةيئيطنطسقلا مدعاست نأ نوامأب اوناكو :نييناطيرتا

 . ةينيطتطسقلا دض قشمدو توري ىف نيينطولا حافك نع اوضري

 ةمأينويلحي ىبرعلا قرشلا ىف نوينطولا ناك « كلذ نمس كسلا ىلعو
 ةقيثو ةقالع لعو « ىمظعلا بروس لع ركترت « ةدحتم ةلقتسم ةدرع

 0 اهح ةفئاط لك ترصق اذكهو . قارعلا ىف ةقيقش ةيبرع ةلودن
 دودح دعتت ملول اهدحو اهب ةصاخلا اهمراجت قاطن لخادةزيمملا ا

 ةيبرعلا نوملكت.و نوبتككو نوركفي اوناك عيمجا نأ ريغ . اهم نيديتسملا

 دحاو ىنرع ثارت نم نوديفتسيو « ةدحأو ةيبرع ًاصوصن نوعلاطيو
 نادمتسلو « ناباشتملا ركفلا ارايت هيف فلتأب ىتلا مويلا ءىجب له

 1 . ةغللاو ثارثلا ىف ةكراشملا نم ع الإ اههذرغت

 ىاسرفو ىلوألا ةءملاعلا برحلا

 اسنرقو ايناطيرب ىلع برحلا ةيقائعلا ةيروطاربمالا تزلعأ امدنع
 ىف هل ءالولا ىلإ نيبلسملا ةفاك هبق اعد ءادن ناطلسلا هجو . 5 ماع

 نأ اوسحأ دقل . ايناطبري ةساس جعزناو . ةسدقملا برحلا وأ ,داهجلا د
 ناو . كرتلا نوديؤي ميلعجيو ةريبك ةجردب نيبلسملا ىلع وي دق هءأذت
 دنهلا ىلإ مهادعتيس امنإو طسوالا قرششلا ىف نيدلسملا لع اذه رصتقي
 سجل ًادارفأ برعلا نوينطولا ثعب تقولا سفن ىفو . اهسفن ةيناطيربلا
 هىداب ايناطيرب تلواحو . برحلا نم ابقده ىلع فرعتلاو ايناطيرب ضبن
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 قيرط نع « كارثالا ماكحلا ىلع ةروثلاب برعلا ءامعزلا ءارغا ىمآلا

 نييناطيربلا ىف نوكشي اوناك بر ىلا نأ ريغ . ةيظفالا ةماعلا دوعولا

 .تلوخ اذه لجأ نمو . ةسوبلم دوعوب اوبلاط كلذلو « ةريك ةجردل

 ضوافتي نأب ١و1 ماع  نوهاكم ىرنه ريسلل ةيناطيربلا ةموكحلا
 اذه ىضتقمو . بوتكم قافتا ىلإ هعم لصيو « نيسح ىبرعلا معزلا عم

 .نم ديبأتب « كارثالا ىلع ةيب رعلا ةروثلا ىلإ ةوعدلاب نيسح دبعتي قافتالا
 ةموكحلاهدعت اذه لياقمىفو . نييناطيربلانءراشتسملاو ةحلس لاو لاومألا

 ' ةلود مايه فا'رتعالاب ( كارتالا مزن نأ دعبو « ةباتك ) ةيناطيربلا

 نيطلف كاذأ نضتحت تناكو ) ابلكأب ةيروس لمشت ةلقتسم ةيبرع
 ةروشمةس رعلا ةروثلا تأديب ماع قو . قارعلاو (نانبلو ندرالاو

 ةريزجلا ستارول » مهنيا نمو ؛ مهعيجشل و نييناطيربلا طايضلا نم هلق

 : « كارالا دض ىلرع ىدنج مهر. براح نيحلا كلذ ذدنمو « ةيب رعلا

 . آايروسو نيطلف ىف قحالا ىنللا راصتتاب اولجيو

 اهرادم « دقعت ىرخأ تايقامتا كانه تناك ء تقولا سفن ىفو

 دقلو . ةريطخ ةبردل ةضراعتمو ةضقانتم تاكو . ىبرعلا ىلاعلا لبقتسم

 « طسوتلل رحبلا قرش ىف ذوفت ةفطنم اهل نوكت نأ لع انرف تممص

 , صرحو . طسوآلا قرشلا لور نم بيصن ال نوكي نأ ىلعو
 «سيوسلا ةأنق نيمأت لع ايناطبرب ىف نوبراعتسالا نويجيتارتسالا

 لورتبلا ل ذكو « ىبرعلا جلخلاو ضيبالارحبلا زحاس نيب ىربلا قيرطلاو

 نوكينأب ةرصتنملا لودلا بلاطت نأ عقوتي ىناطيربلا ءارزولا سلي ناكو



 ؟

 نك امالاب متت  ةفلتخم ةريثك سئانك كانبف ؛ نيطسلف عضو ىف ىأر امل

 قافتا لع اسنرُو ايناطءرب نم نوئوعيم عقو اذهل ةجيقنو . احل ةسدقملا
 ىبرعلا ملاعلا مسقت متي قافتالا اذه ىضتقمبو « 1815 ماع لئاوأ ىف ىرس
 ذوفتلا نيلاجي ىلإ ىأ « نيأزج ىلإ ( ةيبرعلا ةريزجلا جراخ ) قرشلا

 ؛ ةبرعلا ةدايسلل  ايئزج  نالاجنا ناذه عضخمو « ىنرفلاو ىناطيربلا
 ىلع قافتالا متو . ًاقيثو اطايترا ةرطيسملا لودلاب ناطبتري امهنأ ريغ
 ةفورمملا ىهو « ةقيثولا هذه تناكو . ةيلود ةرادإل نيطسلف عاضخإ]

 1١41 مأع نايعلل تربظ اهمأ ريغ « ةياغلل ةيرس وكب سكياس ةيقافتاب
 ريثكلا اورشتو ةيرصيقلا ةيجراخلا ةرازو تافلم ةفششالبلا متف امدنع
 . اهتايوتحم نع

 ءابعزلا لظ دقا . ةقياسلا لماوعلا عم عراصتب رخآ لماع كانه ناكو

 ىف نطو ىلع لوصحلا لجأ نم « ةدع تاوئسل ؛ نوعسي نوينويبصلا
 ةيملاعلا برحلا لبقو نودبطضملا نوهئاتلا ملاعلا دوب هيللإ ىوأب نيطسلف

 رايك نه نيريثك بناج نم ًاريبك ًاديكأت اوبسك ليوط تقوب ىلوالا
 اوعنش نأ نوينويبصلا ءامعزلا عاطتسا برحلا لالخو « ايناطيرب ةساس

 ريخ نوكبس نيطسلف ىف ىنغ ىدوه. عمتجم دوجو نأب ايناطيرب ءارزو
 ىل] ىضفملا قيرطلاو سيوسلا ةانفل ةبسنلاب ايناطيربل ىجيتارتسا ناض
 ىف ةمهاسملا ىلع نيبكيرمالا مجسشيس هنأ ءارزولا ساجم ىدل دكأتو . دنملا
 اذكمهو . ءىثي ةينويهصلا دعو وه اذإ « ليوقلا ىف ةمهاسملاو « برحلا

 مايق ىبحت ايئاطيرب نأ : هبف ءاجو .1519/ ماع ريقوت ىف روفلب دعو ناعأ
 . نيطسلف ىف دوبلل ىوق نطو
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 نويئطولا نظ ىذلا باسحلا موي لحو « مملصلا تايقافتا تءاج مث مش

 اورطضإ دق نويرصملا ناكو . . ةيرحلا باب ىلإ مهي ىضفيس هنأ برغلا

 ءافلخلادوعو ىلإ نوعمتسي مولمألا مهيف بدو «:برحلاىف كارتشالا ىلإ

 تناكو.ريصملا ريرقت قحب ةصاخلا نوسايو سيئرلا دوعوو ؛ برحلا نمز
 .لامالا سفن كانه تناكو . لالقتسالاب رصم تدعو دق اهسفن ايناظرب

 رثك أ دوعو ىلع موقت « انيأر اك « لامألا هذه تناكو ىبرعلا قرششلا ف
 برغلا ءىدابم اوقنتعا نيذلا  برغلا عقوث نيتقطنملا الك ىفو احوضو

 برغأا لود قبطن نأ « ةقثلا نم ءىش ىف اوعقوت - ةينطولا ةزعلاو ةيرحلا ىف
 ىضارآلاو ةرمعتسملا ىضارآلا ىف نوينطولا ىأرو . نآلا ءىدابملا هذه

 لائافتلاب ةلفاح ةرتف ربتعت ىلوآلا ةيملاعلا برحلا ةياهت نأ « جاتلل ةعباتلا

 . باعآلا دشأ اهم 1 وبعأ ىلا ةراضحلاب اريبك مهناعإ 090 ريبكتلا

 تارهاظملان م تاونس ثالثدعبف . ماهوالا تددبت ام ناعرسنكلو
 ءاهنإ ىلع ةباهنلا ىف ايناطيرب تقفاو « ىساسلا رتوتلاو « بغشلاو ةرمتسملا

 نادوسلا نأشب نيينطولا عم قافتا ىلإ لصت مل اهنأريغ . رصم ىلع اهتاح

 ىلع ىه ترصأ ىلا تاو نأشب قافتإ ىلإ لصت ملاك « اهم اوبلاط ىتلا
 (سيوسلاةانق) ةيروطاريمالا تالصاوم ه ةياحل رصم ىف اه ظافتحالا

 ايناطيرب نأ ريغ « رهاظلا ىف ةدايس تاذ ةلقتسم كلم رصم تحيصأو

 باطلا ف تضراعو « نادوسلا ق تيشو م كانه اهل تاوقب تظفتحا

 اهنوئش ىلع عقاولا ف ترطيسو ءمالا ة ةيصع ىلإ مامضأالل ريصم نم مدقملا

 . بناجالاب ةصاخلا م احنا ءاغلإ تضفرو « ةيجراخلا
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 نأ حضاولا نم ناكو « ىبرعلا قرشلا ىف بادتنالا كح ضرف متو

 ىقاطيربلا بادتنالا تحت قارعلا مبصأو . اذه نوضراعي برعلانيينطولا'

 « ندرالا قرش ىف نيوكتلا ةبيرغ ةرامأ لمشرشأ نوتسنو رسم ا سسأو
 ةيروس تراصو . ىناطيرللا بادتتالا د2 تراصو «؛ ندرالا رهن قرش

 بادتتالل نيطسلف تعضخ 5 « ىسرفلا بادتنالا تحت نائبلو ةيلخادلا»

 اذه ليوقو . دوهلل ىوق نطو قيقحتب ايناطيري تدعوو ىناطيربلا
 ةضورفم ا تايسفتلا هذه نم سل و . برعلا نع ةيعامجا ةضراعمب

 ةريزجلا هيش ءانثتسابو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىوس ةرطيسلاو
 نم جوخ  ىبرعلا جيلخلا ىلإ ىملطالا طيحلا نم  ىبرعلا لاعلا جرتخ
 اذه مت دقلو « ىريكللا لودلا ةرطيسل عضاخ وهو ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 مارعأ ةرشع ىلإو « 14154 ماع شكارم ىف ةروثىل] ىدأو « ةوقلاب هلك
 ىتح تلظ رصم ىف ةرمتسم 'لقالق إو . ايبيل ىف:ىلاطيالا طغضلا نع
 ةرووثو 1417٠ مأع دعب نيطسلف ىف ةرمتسم ةفينع كراعمو ؛1498 ملع
 .١49 ىاع ىف نييسفرفلا دض ةيروس ىف درمتو 047 . ماع نقارعلاب
 اهتارارق لإ لودلا هيف تلصو ىذلا ملعلا كلذن برعلا ىو -١؟76و

 . « ةئراكلا ملع دد ماع وعر ناسب ةيئاهنلا'

 ءازا ةيهتلم ةرارب برعلا نهذ ًالتما « نآلا ىلإ 147٠ ماع ذنمو
 ةيملاعلا برحلا لالخ اه ىلا ةبوتكملا دوبعلاو دوعولل برغلا ضمت

 ىف ربظ نأ ىلإ ماع دعب اماع دتشت ةرارملا هذه تلظ 147. ماع دعبو
 .. رومالا ةفد رييسك. ىف عرشو «ديدج ليج ةياهلا



 عبانلا لصفلا

 لاقتنالا ةلحرم ىف برعلا

1956959-15 

 ةرطيسلا ترمتساو « طسوالا قرشلا ىف حلصلا تايقافتا تدك أت

 ةلحرم تأدبو . . ىنرعلا برغملا ىلع ةلاطيالاو ةسنرفلاو ةينايسالا

 ةءارولا ىلإ رظنن نحنو ءانل قحيو . ةيرعلا ةظقيلأ لحارم نم ةديدج
 «لاقتنا ةرتف ١107 ىتح و م# نم ًادبتىلا اماع نيئالثلا ةرتق ربتعن نأ
 «ىربك ةيويح تاذ ةمساح ةدددج ىوق تعم ةرتفلا هذه لالخو

 عباط سن نأ عيطتسلو . . ةدوجوملا ةيبرعلا ةماعزلا ءارو تفتخأو

 ةعيبطو « ةقطنملا ف ىريكلا لودلا ةسايس قيرط نع ةيلافتتالا ةرتفلا

 .تأدب ىلا راكفالاو « ةرتفلا هذه لالخ ةيرعلا ةدايقلاو قرعلا محلا

 بانشلا ليجلا لوقع ىف جضتت

 ىبرعلا برغملا

 طفلا ىلع  ةرشابملا اهترطيس لود ثالث تضرف رصم برغ ىف

 هتربظ دقلو .. ادملو سلوتو « رئازجلاو شك ارم ىلع  ىرامعتسالا

 هتضقو؛قرشلاف اهروهظنع ةرخأتم سن وتو شك ارمي ةثيدحلا ةيموقلا
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 ةروصباه حلت نأ نمالدب:ايلعلا ابلثم غوصت ىهو ةيلاقتنالا ةرتفلا مظعم
 ةيسنرفلا ةرطيسلا دض ىلوآلا ةمواقملا فصق نأ عيطتسن دقو « ةلاعغ
 ىنجالا لالتحالل ال ىدرلقتلا نييلحلا ماكحلا ءادع ىف لثمتت ابنأ لع

 .. بناجالا ءالؤه لل عضخي قلطم اح وأ ناطلس ىآل امئاو ء بسف-
 ةرهاظ ةئيدحلاة.موقلا رداوب تراص ى تاينيثالثلا تلح نإ ام نكلو

 لثملا | وفرعو ةيسذرفلا سرادملا نم اوجرخت نابش . كانه ناك« نايعلل

 ؛مدقتلاو«ةمآلا نايكل وحر ودتىئلاو؛برغلا اهب ىحوأ ىلا ةيديلقتلا ايلعلا
 رصم دهاعم ةصاختو ) ىبرعلا قرشلا سرادم نم نودئاعلا كانه ناكو

 اهوسمل ىلا «ةينطولا ةكرحلا مهتمحلأ نيذلاو ( بادتنالل ةعضاخلا نيطسلفو
 نابش ةعسن عمتجا نأ « لاما ليبس ىلع ثدح اذكمهو . مهطوح نع

 ةينطولا لثملا فصي. وهوهنونب دم ىلإ اوعمتساو « 1455 ماع طابرلاب
 هذه ءاضعأ نمو ؛ ىنرعلا قرشلا ىف هسل ىذلا ثيدحلا مدقتلاو ايلعلا
 دعب حبصأ مث « شك ارم ىف ةينطو ةكرح معزت ىذلا جيرفلب دمحا ةفئاطلا

 بوبح مضْلا سنوت ىفو « ةلقتملا شك ارمل ةيجراخ ريزو لوأ كلذ
  اوفلؤيل نيرخآلإ مضن|ءبرغلا همأ ىذلا ىاحما كلذ « ةسقروب

 روتسدلا»بزح وهوءافرطت دشأ آاديدج ًاينطو ابزح- ماع ىف
 . ةلقتسملا سذوتل سيئر لوأ كلذ دعب حبصأ مث , ,ديدجلا

 ترمتساو لوألا ةيملاعلا برحلا تبقعأ ىلا تاونسلا نأ ريغ
 سبحلاو عمقلا تاءارجاب تمسقا دق ةيناثلا ةيملاعلا برسحلا دعب ام ىلإ
 هماهلإ دمتسي :برغملا لظو « ةلدتعم دج ةيحالصا بلاطمب وأءبرغملا ىف
 بلاطت ةشك ارم ةينطو ةكرح لوأ نأ اذه لام « ىنرعلا قرشلا نع
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 هبنادتنالل مضاخل انانبل ثادحأ دعل تءاج دق | 4 ماع ماتلا ل القتسالاب

 .نم هروبظل ناك امو ديدج ليج روبظو ةيموقلا بكر نأ ريغ . ىسنرفلا
 جياتن ىلإ ىدأ امم « ىبرعلا قرشلا ىف الإ ريبكلا ريثأتلا رثؤي ل جنات

 دعب الإ مطسلا ىلإ ةيبرغلا ةيموقلا زربت ملو « ىلودلا طيحنا ىف ةريطخ
 .لع سنوتو شك اره لوصحو ءابنع ثدحتن ىلا ةيلاقتنالا ةرتفلا ةباهن

 راكأو « احوضو رثكأ أيبرع اعباط ذختت ةيموقلا هذه تأدب املالقتسا

 1 . ىبرعلا قرشلاب الاصتا

 .نيرعلا قرشلا

 داليلا ىح رصم نم ؛ مالسلا تايقافتا ىريكلا لودلا تغاص

 ةيجيتارتسالا حلاصملا تناكو »2 برعلا لامال ةأعأ ع نود« قرش ةعقاولا

 اسرفواين اطيرب نأ ريغ ءابيف مكحتتو اهددحت ىلا ىه ةيفاقثلاو ةيراجتلاو

 كانه امهعضو نكي ىلو « ةفئازلا تازايتمالا هذه ءاقل ًايلاغ نألا اتعفد

 .حضتيو ماوعالا ىضمتو . برغخملا ىف لاخلا ىه ام ةيراعتسأ لود عضو

 طغضلاب الإ_رشابملا ريغ امهذوفت لب  اههذوقن طسب ناعيطتسال اهنأ

 ,ماع تح ترمي اهنأ ريغ ء رصم لالقتساب ايناطيرب تفرتعا دقل . عمقلاو

 ابحلاصم ةيامح ىف ةحلملا اهتبغرو « قارتعالا اذه نيب قيفوتلا نع +١9

 هثض رف ىبرعلا قرشلا فو ( نادوسلاو سدوسلا ةانق ) كانم ابم ةصاخلا

 هتابادتنا ماظن ىلع ةقفاوملا قيرط نعرشابملا ريغ امهذوفن اسنرفو ايناطيرب

 هنأ ريغ .نسلو سيئرلا هيلع رصأو سطمس لارتجلا هركشبا ىذلا ةبنصعلا
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 ماعلا ىأرلاو ةيصعلا قاثيم رظن ىف « دعت بادتنالا تحت ةعقاولا دالبلا

 ةحن رص ةيلاطم كاثه تناكو « « ةيندملا قنع ىف ةسدقم ةعيدو » ىملأعلا

 ةلماكلا اهتدايس قيقحتل ًاديبمت « ًاروف دالبلا هذه بوعشي ضوهلاب

 ٠ ةطورشألا ريغ

 ايناطيرب ةياصو ىدؤت نأ ىف لمأت بادتنالاب ةمئاقلا لودلا تناكو
 لع مدالب تلصح اذإف . مهيملعم نوبحم برع ءابعز قالخ ىلإ اسنرفو

 قيئولا فلاحتلا لع - رطاخ بيط نع ءامعزلا ءالؤه قفاو اهتدايس
 نيب فيفط نالتشا كانه ناكو « اسنرفو ايناطيرب لاصم ىمحي ىذلا

 نانبل غبص ىف اسفرف ةساس عرش دقلف « اسنرف لامأو ايناطيرب لامأآ

 اوناكف نويناطيربلا امأ « ريكفتلا ىف ةيقيقحلا ةيسنرفلا ةغبصلاب ةيروسو
 ندرالا قرشو « نيطسافو « نادوسلاو ءرصم ءامعز دو بسك ىف نولمأي

 نوي رقلا لعف م ةيزيلجنالا ةغيصلاب برعلا اوغبصي مل مهنأ ريغ « قارعلاو
 . ترخبت نيتلودلا مالحأ نكلو

 اهضرفت ثلا ةياصولاو ىأرلا اذه نيب متادقيف وت داحيإ ريسعلا نم ناكو
 ايناطيرب نأ ريغ . . رصم ىف ةعنقملا ةياحلا وأ بادتنالاب ةمئاقلا لودلا
 قيفوتلااذه لثم داحيإ سرمتسملا ىنطولا درا ءازإ . اتلواح اسنرفو

 ىلع ةقفاوملاب ء تاينيئالثلا ىف « نيينطولا نم نيظفاحلا اتعنقأ نأ ناكف

 دعاوق نيتلودلللفكت تادهاعم لباقم قارعلاو ةيروسو رصم لالقتسا

 هذه نأب اوسحأ نيينطولا ٍظعم نآل ةسايسلا هذه تحجنو . ةيجيتارثسا

 نه ةقيخ نوسجوتي اوناك مهنآألو ' ةءاصولا نم الالذإ لقأ تادهاعملا
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 ريغ ءرارمتساب دياز“ تذخأ ىنلا ةيشافلا ايلاطيإو ةيزانلا ايناملأ ةوق

 ريهاجلا طاسوأ نيب ريبك ناجهتساب تلبوقو « ةيفاك نكت مل تاونسلا نأ

 تئجوف نأ ةجيقنلا تناكو « اظفحت ءابعزلا رثكأ الإ مهللا « اهريغو

 دايح نيب حوار ىرصم ماع ىأرب « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف «ايناطيرب

 تعضخو . قارعلا ىف ةحبرص ةروثب تجوف !؟ « روحا عم فطاعت وأ

 ماع امهريرحت مج نأ ىلإ ةيسنرفلا ىثيف ةموكمح ةرطيسل نانبلو ةيروس
 زكارم ىلع لوصحلا ةرملا لويد ةموكح تاواح مث . 144

 ىلإ تلسوتو نيتيروبجلا ىف ىرخأ زكارمو « لجآلا ةليوط ةيجيتارتسا :

 ىلإ اسنرق ترطضا ةياهلا فو « ةوغلا مادختسا اهنمو « قرطلا ىشب كلذ

 تحبصأ 990 ماع ىفو . ةدحتملا مالاو ايئاطيرب طغض مامأ مالستسالا

 نم أمامت ناررحتي ثيدحلا خيراتلا ىف نيببرع نيدلب لوأ نانبلو ةيروس
 نم ايناطيرب تجرتخو . ةيدرغ تاوق دوجو نم وأ ةيبنجألا ةرطيسلا

 ةجومب تهموج اهثأ ريغ . ةرطيسلا اطل تققحت دقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ىلإ ةرما هذه ىف دنتست لامالا كلت تناكو « ةيبرعلا لامآلا نم ةلئاه
 . قاثيملا اذه صوصن مامأ  ىبدالا  لودلا مازتلاو ةدحتملا مالا قاثيم

 ةموكحلا تاضوافم نأ ريغ . ديدج دهعل ًاحاتفم رصم تناكو

 ةلكشم تأدب ةنسلا سفن ىفو ء 5 ماع تلشف رصم عم ةيلاعلا
 تاحيصلاتلاعت دقف « هلك أب طسوالا قرشلا حرسمللع رطيست نيطسلف

 ابوروأ دوبي ةثراكل ةجينن ةسدقملا ضرآلا ىلإ دوهلا ةرجب. بلاطت ىلا

 تأديو . مهئاويإب ةيبرخلا لودلا بيحرت مدعو «لاقتعالا تاركسعم ىف
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 نيب نيلرثسملا ددرتل ةجيقن روهدتت طسوآلا قرشلا ىف ايناطيرب ةسايس
 « راحبلا ءارو ايف مهقتاع ىلع ةاقلملا ءابعالا نم فيفختلا ىف ةمغرلا
 ةرمتسملا ةيجيتارتسالا مهتجاح نيبو « نيطسلف ىف ةريحا مهتيلوئسمو

 ةيملاعلا برحلا ىف اهترورض تدم ىلا رورملا تاليهسنو دعاوقلا ىلإ
 خيبوت اهمفن لع ترجو حرسملا ىلع ةدحتملا تايالرلا تلخدو . ةيناثلا

 ! نيطسلف ىلإ ةرجهلل مهتبغر ىف دوهللا تدبأ اهنآل مالا ”ىداب امل برعلا
 ةيمجيتاريمالا تاجايتحالا ةيمهأ تحضتا ىد ليوط تقو ضعي ملو

 : ىيفوسلا داحتالا نم برغلا فول ةجستن

 ةيبرعلا لودلا عم اهتافالخ ةيوست ايناطيرب تلواح ىرخأ ةرمو
 . ةصاخ ةدهاعم دّقع قيرط نع

 14١ممأع لئاوأ ىف قارعلاو ايناطيرب نيب ةدوقعملا ةدهاعملا ىضتقمعو
 « ةصاخ تاليبستب عتمتي نأ ايناطيربل عباتلا ىكلملا ىوجلا حالسلل قحي
 دعأو# مادختسا قيرط نع كريشم عافد نم ةدافتسالا ايناطزرأ قو

 ىدأ ام لقالقلا نم تراثأ ةدهاعملا هذه نأ ريغ . ةرملا هذه اهبلع قفتم

 . اهئاغلإ ىلإ

 عافدلل ةمظنمفيلأت ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تلو اح نيماع دعبو
 . عورشملا اذه ىلع ةببرع ةموكح ةيأ ققاوت لو « طسوآلا قرشلا نع

 « لصلا ةيقافتا حبش راتسلا ءاروو « ىبرعلا ملاعلا ىف كانه ناك
 . نيطسلفهاجتبرغلا ةسايس نم ةديازتملا ةرارملاو



 ايا

 ةيبرعلا ةماعزلا

 اواشف دق برغلا ةسامم ناك اذإو . ةيلخاد ةروث أضيأ كانه تناكو

 تارايتلا كاردإ ىف ًاضيأ اوحجني مل مهنإف « ةديدجلا تارايتلل مهمبف ىف

 نأ دبال ناكو . ةيلاقتنالا ًاماع نيثالثلا ف ةيبرعلا ةسايسلا ءارو ةيفخلا

 لاثم ريصخ رصمو .ةظفاحم ةينطو ةماعزب دلب لكىف ةياصولا ةرق أديت

 رييك بيصن ةيقاعتملا تاموكحلا نأك« 13 مأع دعب « رصم ىف . اذهل

 ماظنلا ىلع ريست رصم تناكو . ةيلخادلا نوئشلا لع ةرطيسلا نم

 نأ ريغ . ا حس ىلع ىزمرلا قولا 00 بزح 2

 نأ ادب ا ايناطير مدخمو همدخم كلذ نأ ىأر امدنع ناللولا د

 .ركألا رطخلا لثع اهذوفن

 ةينطولا اناضقلا ناديمىف ةمالا دفولا داق ثالثلا ىوقلا هذه طسوو

 ةلود َلظ َْق لينلا ىدأو ةدحوو 2 ةيناطيربلا تاوقلا ءالجاك ةيع'رلأ

 رسأ نم هتدايق دمتسي ناكدفولا نأ ريغ . ةدحوم ةينادوس ةيرصم
 ىبرعلا رارحالا بهذمل ةيعاتجالاو ةيساسلا اهراكفأ عضفت ةفبرع

 - ةماع ةفصب - نونمؤي ءامعز كانهناكو « رشععساتلا نرقلا ىف دئاسلا

 ةيذاصتقالا ةيمنتلابو  ام.دح ىلإ ماعلا ملعتلابو ىنطولا لالقتسالاب
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 مرودقع نكي لو ) اونمؤي مل يبنأ ريغ . صاخلا رائتسالا قيرط نع
 مبنأب انيلس اذإ اذكهو . ىرهوجلا ىعاتجالا حالصإلاب ( اونمؤي نأ
 ةبغر لك اومواق مهنأ الإ « « ملعتلاو ةعاتسصلا ىف لئاه د ىلإ اوعسوت
 . ةيعارزلا تايكلملا روت ةداعإ قو حالصإلا ف

 تناكو . ىرخالا نادلبلا ف  ريبكدح ىلإ  راطإلا سفن رهظو

 رايكو « ةرسوملا رسآلا نولثم نيذلا نيظفاحلا دي. ىف ةينطولا ةدايقلا

 « قارعلا ىفو . راجتلا ةداسلاو « نيظفاحلا فئاظولا باحأو « كالملا

 ةيكلم نأ دح ىلإ بلاخلا وه نيظفاحما عباط ناك « ةقلطملا ةيكلملا ثيح
 بادتنالا ءاهتنا لبق ىتح ملاعلا ىف عاطقإلا روص زربأ نم تناكض رألا
 . ( ىناطيربلا فارشإلل آعضاخ قارعلا ناك امدنع ىأ) زور ماع

 كلذ عمو « ةجردلا هذهل ائيس ناتيلو ةيروس ىف ضرألا عضو نكي مى

 فاتت ٠ بازحالا ١ تناكو « نيظفاحملا ىديأ ىف ةموكحلا تناك

 . راجتلاو كالملا باطقأ نم عقاولا ىف

 ةيمح نع ةرابع ناكو « ”ىداه تابس ىف حارف ندرالا قرش امأ

 « ىطارةتسرآلا هللا دبع اهمح « ءارحسملا ةفاح لع ةريغص ةيناطيرب

 . نيبركسعو نييندم نم نويناطيرلا هوراشتسمو

 ةيسرغلا تارثؤالل ةجينان ةظفاحلا هتع رن نم ريكالا ءرجلا ءاج دقلو

 . نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف ةينطولا ةكرحلا اوداق نم اهل ضرعت ىثلا

 برغلا تداس عمتجالل مهافم نع نوربعي أوناك م :أ عقاولاو

 ةيداصتقالاو ةيعاتجالا لئاسملاف ةلودلا ناطلسف . رشع عساتلا نرقلا ىف



 3و5

 ىثالتب نأ  ةيلاثملا ةهجولا نم بحبو لب . . ًادودع نوكي نأ بحي

 ىوق رخآ لماع كانه ناك نكلو ء ايبوتويلا » ةيلاثملا ةلودلا هلع لحتل
 ةرطس دوجول ةرشايم ةجيلن ءاج لماعلا اذه « ةيعجرلا لماوع نم

 اهئاطاس ضرفت وأ « ةياصولالظ ىف لودلا ىدحإ] محن امدنعف . . ةيدنجأ

 ةعزن مطسلا ىلإ وفطت نأ نم ديالف « ىركسعلا لالتحالا قيرط نع

 ةرطسملا لودلا ليؤتو ٠ ةيزاهتناو 2 ىصخضت حومطو ع ةظفاع ةل#

 دبالو « ةقرطتملا , رصانعلا عمقل اضيأ مهدادعتسا اودبأ نيذلاو ءصاخلا

 ةيعامتجا ةروثي نوبلاطي سانأ نيفرطتملا ءالؤه ةمئاق ف لخدب نأ نم

 ناك اذإف . ةيدنجالا ةرطيسلا نم ررحتلاب مهتبلاطم بناج ىلإ لخادلا ىف

 ىثخضيو,هتازايتماو هناطلس لع صرح كلم ء هلك اذه بناج ىلإ . كانه

 فقي رخآ لماع انيدلميدأ « ةيكلملا هدوقن ةظفاح ىلع دحأ ىدتعي نأ

 . مدقتلاو ةيعامتجالا ةروثلا هجو ىف

 زر» ةدسأفلا ةيزاهتالا ةظفاحلا ةداقلل لخادلا روهظلا اذه نإ

 تارمعتسمف زر»» امم رثكأ طسوآلاقرشلا هل ضرعتىذلا روطتلاطسو

 تاقالعلاو ةياصولاو بادتنالا ضونغ نآل كلذ.رمعتسملا ًامامت ةعضاخ

 نكي لو . ةدامقلا نم عونلا كلذ روهظ ىلإ ىدؤي ىذلا وه ةيدهاعتلا

 ىنلا عاطقإلا كلذب مامسلا ف تارمعتسملا ةرازو ركفت نأ لوقعملا نم

 هللا دبع دهعلا ىلو لظ ىف قارعلاب ةبقاعتملا ةيناطيرلا ةموكلا هترقأ

 . ديعسلا ىرونو
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 ياشلا لمجلا
 ةايح لع داسفلاو ظفحتلا ةرطيس تدخ شا ماوعالا رورمبو

 ايناطيرب دوجوب عباطلا اذه قصتلا ماوعآلا رورمو. ةيسايسلا برعلا
 . اهدحو ايناطير»ب قصتلا مث .اسنرفو

 نواقنتي ( ةوسنلا ضعبو ) بابشلا ناك ًاضيأ نينسلا رورمب نكلو
 ةيسايسلا ءارآلا ىلع نوقرعتيو « ةعماجلاو ةسردملا ف ةساردلا ىنس نيب
 فالألا ناك « نيرشعلا نرقلا فبرغلا تداس ىلا ةيرهوجلا ةيعاتبجالاو

 ةريغصلا دادغب ةيلكو نانيلو ةيروسو رصم تاعماج ىف مهمولع نوقلتي
 . أضيأ هسفن برغلا تاعماج ىفو

 ةداسلل ةيديلقتلا لاكشالا ىلع درقلاب ديدجلا ليجلا اذه فتك لو

 جورب ؛ ةرمتسم ةروصب « برشتي ذخأ امن]و . ىنطولا لالقتسالاو
 ةيطارقوميدلا نأب لئاقلا أدبملابو  برغلا ىف ىعامتجالا حالصإلا
 لخدلا عيزوت ًاضيأ ىنعت امبإو ءاهدحو ةيديلقتلا ةيسايسأا ةيرحلا ىنعت ال
 نحت اذإ جئاتنلا سملن نأ انيلع رذعتي نلو . ةيعاتجالا ةيهافرلا قيقحتو

 ملاعلا كرحتو ىعامتجالا روطتلاب بلاطت تناك ةلئاه اراكفأ نأ انركذت
 بايش انروصت نحن اذإ ءرومك روحو ماع نيب ةريفلا ىف ىبرغلا

 . هعمتجم لاح ىلإ رظني مث ءارآلا هذه ىلع فرعتي وهو ىنرعلا ملاعلا



 ؟بك

 تاباقنلا روهظ ريخ ةديدجلا ةيبرعلا لايجاألا ىلإ برسق دقل

 عورشمو ريبكلا داسكلاو « ماعلا بارضالاو «اكبرمأ ىف ةيوقلا ةيلاملا
 ايناطيرب حاتجا ىذلا ةيعامجالا ةروثلا فراجلا رابتلا كلذو « تافزور

 ةضهلاو « جدرفس ريرقت كلذكو « ةيناثلا ةيلاعلا برحلاو داسكلل ةجيقن

 . ال جذومت ريخ برغلا ناكى تلا ةيجولونكتلا
 رقفلا سملو « نيعرازملا نم ةيلاغلا ةركفلا لاح ف بابشلا رظنو

 عضخت ىلا تانامربلا فعضو .اهداسقو ةموكحلا ةءافك مدعو « لبجلاو
 . ةظفاحا ةدايقلاو ةيبنجالا ةرافسلاو رصقلا ءاوهال  ودببام لع

 «نيتروث ىلإ ةسام ةجاح ىف ىبرعلا ماعلا نأي مهنامل دادزا مانألا رورمبو

 دقل .ميعمت لخاد عاطقالاب هومجسأام ل لا

 المكم لوآلا رشلا اوربتعا نيح « ةعورشم بايسال نكلو ءارغلاب

 رورعيو.رخآلا نم تاتي امهنم دحاو لكنأ اوأر نيحو « رخألا رشلل

 نواخشي نيذلا نيظفاحملا نم مهنوربكي نيذلا نأب مهناعإ دادزا نينسلا

 اذهل نوخخضرب اوناكو « راعتسالاب ةعزملا قاحلا نوعيطتسيال بصانملا

 اناحأو « ةيقبطلا مبحلاصم ةيامح نوديري مهنآال « ًانايحأ ةيعاوط نع

 ليجلا ىأرو . ءافعض مهنآل الإ ءىثل ال. ضضم ىلع نوخضرب اوناك

 نكمي فيكف . ةغرفم ةقلح نوكي نأ ودعبال عضولا اذه نأ ديدجلا
 < : اسالع

 دقو  نورخآ ممهاو ٠ ةريغص ةيعويش فئاوط عم ضعبلا بعل
 مالسالا ىف ةروشب ىدانت ةعامج ىهو « نييلسملا ناوخالاب  نيريثك اوناك

 تدبشَت ىمظعلا ةيبلاقلا نأ ديد . تاينيعيرألا ةليط ًافنع تدادزا دقو



 ا

 اوذخأو .رظتلتو بةرتتفةوو لءاكتم ريغ طسو قيرطب - سأي ىف-

 لوخد ىف ًاعيمج تلشف بازحألا هذه نأ ريغ , بارحالا نوفلؤي

 6 جاجتحالل تاعاّججا اودقعو اورهاظتو ابالط اوناك اذاذ « تاناملرل'

 . نجسلا وأ درطلا : سيلوبلا باّقعل ضرعتلا وه ىعيبطلا مءارتب ناخ

 ماوعألا تضمو ؟هتروثب موقي نأباشلا ليجلا اذهل ىنستي نذإ فيكف

 رييغتلا ريختت مل عمتجلا ىف ةدايقلاو ةطلسلا نوري مو لاؤسلا اذه دادزاو

 . اليوط هنوئمتن اولظ ىذلا ىرهوجلا'

 رارحالا طابضلا
 شيجلابنومتبي ةملعتملا « ىطسولاةقبطلا ٠» بابش نم نوريثكلا ناك

 ىتح ةرهاظلا هذه رسفن نأ انمبمو . ًايعيبط [سمأ ماههالا اذه نوريو

 برغلا ىف طابضلا حالس ءارو نا . برغلا ىف عضولا نيبو اهني طلخنال

 ناك ثيح ىطارقتسرالا دهعلا نم ةدمتسم ىهو . ةليدن ةليوط ديلاقت

 د ركفي ملو «مهئانبأل بترلا نورّتشي زك ارملاو بصانملا ووذ ءابآلا

 طابضلا ه ةسايسلا ىفلخدتلافنييناطيربلا طايضلا قحفماع ىئام ةليط

 خيرات نأ ديغ . « نوتومي مث «نوامعي امإو « نولءاستبالو « نودربال
 تقاك دقلف - حورلا هذه عم ىفانتي « ىبرعلا ملاعلا ىف « ةثيدحلا شويجلا
 نأ طايضلا ىأرو . نيدّعلا ىف ةبغرلا ةسامح اهلا ترس نم لوأ شويجلا

 ىف بابشلا طرختاو . ثعبلا هل ققح رح عمتجم ىف ثحبلل نمر شيجلا

 هذه قيقحت ابقيرط نع نولواحت ةفرشم ةليسو شيجلا نآل طايضلا كلس
 قاطيرلا ذوفنلا لظ ىفو . قحلا ةينطولا عر شيجلا ىف اوأرو ةلاسرلا
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 ةيناج ةلودلا شيج فوقو ىلإ ةوعد « كش نود«كانه تناك ىسآرفلا و

 لإ ءىثل ال شيجلا فق نأ بحي : اذه فالح تءاج ةجيننلا نأ ريغ

 طبنم ردحتي ىتلا بعشلا نم ةبلاغلا ةرثكملا مدخي  بعشلا مدخمي ىل

 هةةفقيفط تاجردىوس اهنع ريخصا| طاضلا لصشبال لاو « ىداعلا ىدنجلا

 . ملعتلاو لخدلا ىف

 دادزا « ةديدجلا لايجالا طابض نم بابتلا طخس دادزا اذكهو
 .نويندملا مهئاوخا اهم قاض ىتلا ةيلخادلاو ةيجراخلا عاضوألا ىلع مهبط

 ,مظعم ىفق ٠ نويندملا هب سحأ امم رثكأ لالذالاب اوسحأ طايضلا نأ ريغ

 .ةيسنرفلاوأ ةيناطيربلا ةدايقتث اوعضخ انه الو انتن ىلا اماح نيثالثلا ةربق

 مهشيج نأ مل تبثت ةرشابم ريغ ةرمتسم نيهاربل اوضرعت وأ « ةرشابملا

 اهؤانعز لهاجتي ةلودمادخ مهنأ اوسحأدقل - ةر>ةمأل ًارحاشيج سيل

 .ىل]انايحأن ورطضي اوناك نابشلا طابضلا ءالؤه نأ عقاولاو .ريهانلا لاح

 -اهيلعم اوراثىارورشلا عاج اجتحا مهناوخ] ام موه ىلا تارهاظملا قع

 هبابشلا سأي دادزا ؟ مبسأي دادزيف « تاناملربلا نوبقاري اوذخأو
 .ةزيحتملا ريغ ةديسولا ةوقلا ىه مهتاوقنأباناعإ اودادزا مهنأ ريغء ىندملا

 .بعشلا نأب اونمآو . ةتمدخ ىلإ فدهتو «بعشلا لمت ىبف ؛دلبلا اذه ىف
 ,عتمتي ىذلا وه هدحو شيجلا نأو ةمزاللا ةوقلا كلمي ىذلا وه هدحو

 داسفلاو حوطلا هثواي مل ىذلا وه هدحو شيجلا نأو « ةدحولاب

 . قبطلا عازنلاو
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 ةيروسو رصم ىف طابضلا راغص فوفص نيب نم رهظ اذكهو
 اوغاص لاجر « ةلاسب ىوذ لاجر نم ةليّدض ةعومج قارعلاو ندرآلاو
 طايض ةعامج وأ « بابشلا طابضلا ٠ ةرابع مبسفنأ لع اوقلطأ وأ مهسفنأ'
 5 كثيدحلا برغلا عمتجم ىف ليثم ةرهاظلا هذهل نكس مو رارحالا

 ترطخ « فحصلا نيوانع ىف طابضلا ءال وه رهظ نيح هنأ ةجيتنلا تناكو

 هنهذب ترطخو « نويبروالا اهمهفي اك « ةيركسعلا ١» روص برغلا نهدي

 ىف ةرركتملا شيجلا تابالقنا لب .. . . ةيركسعلا ةيروتاتكدلا » موهفع
 . ةينيتاللا اكب عل

 ةديدسج ةيموق
 ابقنتعا ىتلاو ءامل انضرعت ىلا ءارآلا ركذ زجونل ةظللا فقوتتلق

 فيك تبآر دقل .. ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه ىفع حومطلا قلقلا باشلا لبجلا

 ةوفنلا ءابنأ ىلإ ىعسنال ىبف « ةجودزنم تناك ليجلا اذه « ةيموق » نأ
 ىعامتجالا حالصالا ءارو اضيأ ىعسن امناو ءبسف فحجلا ىنجالا

 .ةطلسلامامزب نوكسع نيذلانيظفاحملا ليجلا ع ويش دض هب فعتل لخادلا

 [ةيمصالا نم ريبك ب ناج ىلع ةدعاصلا ةكر 1 كلتل ىئانثلا عباطلا اذه نإ

 عب اطتاذ - ةهرعلا ةسرغلا نادإبللو ايناطيرب ىف - « ةيموقلا « نال كلذ

 ةرتفلا ف:ىرعلا ملاعلا ةيموق نأ فيكانيأر اننأ ريغ.امامت ىجراخ ىماس

 0 ت انسيأ ها عباطب مسلت تذخأ )و60197 ل و4119 نع

 ٠عأعم ناموقت نيتروث ه ةروص قفآلا ىف
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 .تالصاوملا لئاسو ىف ًاعيرس ًاروطن ًاضيأ ةرتفلا هذه تدبشو

 . ىديلقتلا يلعتلا فعبسوت أ كانه ناكو « ىنرعلا ماعلا لخاد ةيديدجلا

 .تاعءاذالاو . تارشتلاو بتكلاو « تالجاو فحصلا تفعاضتو
 .فيكلاو ملا ىف فعاضتلا ناكو«ةيب رعلا ةثللاب هلك اذه ربظومالفآلاو

 .لقنلاو « ةيديدحلا ككسلاو قرطلا ناديم ىف روطتلا سفن ثدحو , اعم

 .لاصتا دادزاو.مبلاقالا لخادف ةيوجلاو ةيرحبلا ةحالملاو « سيب وتوالاب

 ايدام لاصتالا ناكو . ةفلتخلا نادليلا ىف ةيب رعلاب ثدحتت تلا بوعشلا

 .نوكرتشي مهنا ةفاتخلا لئاسولا نم تاثم لضفب :نوسح اوذخأو .انئهذو

 .كلت مالسالا ىفو « ثارت نم ةغللا هلمحت امو « ةذللا ىف ةريثكءايشأ ىف

 .دوجو ىفو «٠ ىريكلا لودلا ىف لثمملا كربلا ددعلا ىفو ةدئاسلا ةنايدلا

 ًائيشف ًائيشو. رخأتو ضرمو رقف دوجو ىفو « نييعجر ءافعض ءامعز
 .« نيقيلا ىلإ رقتفت ةركف تناك- ء ةيورعلا ١ ةركف ةقطنملا ف ترشتنا

 . ةيبرعلا ملكتي صخش لك زهت تناكاهنأ ريغ ء« قسلف فيرعت ىلإو

 .ىعولا اذه اشف دقلف.ةلعتللا ةيلقالا ىلع آفقو رعاشملا هذه نكت مو
 « عابذملا روهلظا ةجينن كلذو ءاولعتي مل نيذلا نيب ىّتح ء ةبورعلاب د

 .لامتنالا ىف لثمتن دق ىلا ةدود#ل|ةيسص.شلا تالحرلاو سس رعلا مالفألا و

 .ليبس ىلع ندرالا قرش ىلإ ةبروس ن رفسلاك ) دودح ىلإ دودح نم

 .نيذلا ىدل ةصاخ ةفصي ةيوق تناك رعاشملا هذه نأ ريغ . ( لاثلا

 4 وعاطتسان لا و؛ةديدجلا لاصتالا لئاسو ةفاك نم ةدافتسالا نوعيطتسي

  اورثأت نيذلاو « ليصفتلا ,نم ءىثب ىرعلا ماعلا خيرات اوسردي نأ



 ١م

 :آوبهذ ءاوسو.برغلا دنع ةدوجوملا ةيموقلا ةدحولا ةركفب  رارهتساب

 اوفتكاوأ« مهلوح ناكم لك ىف ةركفلا ةرمث اوسملو برغلا تايلكىلإ

 ماوعألا ىضمتو . ًادحاو ناك ريثأتلا ناف « ديعب نم برغلا خيرات ةساردب

 1 وعالا ىضمتو ؟ مهنمأ ىه ام.. ىبرعلا بايشلانهذ ىف لواستلا رمتسيو

 .بوعشلا ةفاك نضتحت دق مهتم أ[ نأب ةلئاقلا ةركفلانم ًابارتقا تودادزيو

 تجينناو . هيف شيعت ىذلا ناكملا نع رظنلا فرصب «ةيبرحلا ملكتت ىتلا

 -.هترظن ىف ىويندلا برعلا بولسأ بايشلا ءالؤه نم ىمظعلا ةيسلاغلا

 . لحنا دمتعي نكي مل ةيموقلا ةيصخشلا ءازو مهيعمم نأ كلذ : عمتجلا ىلإ

 ش . ةيايد طباور لع لوألا
 . مظعم نأ اوأر ؛ىبرعلا ملاعلل ثيدحلا خيراتلا اوسرد امدنعو

 , عّمص نه تناك دقل « ةيدنجأ ضارأ ىه اهلخاد نوءثيعي ىنلا ىضارآلا

 لخاد ةيوقتازايتماو مللاصم كانه تناك« كلذ عمو « نيبرامتسالا »

 ..مزكرم نودمتسي نيذلا نوينطولا ةساسلا ىادق كانه - ىضارالا هذه

 . مبلخد ءىحي راتو « ةيقارع ةكلام وأ ةيروس ةيروبهج دوجو نم

 .ىرعلاقرشلا نادلب نيب هضورفملازجاوخلا نم اهريغو ةيكرخللا دويقلا نم
 لودلا نيب ةمئاَقلا تاقالعلا ىلإ لعتملا ىبرعلا بابشلا اذه جذتلا امدنعو
 - ةسرعلا لهاع ناك . تارماؤملاو سفانتلا الا دمي مل « ةدوجوملا ةبرعلا

 . «قارعلاوندرآلا قرشب ةدوجوملا ةيماحلا ةرسآلا عم رجاشتي ةيدوعسلا

 .دهعىلو هلالا ديع امأ ء نيفرطلا نيب تارواتمب موي قوراف ناكو

 «قارعلا جاتنا لظ ىف « بيصخلا لالهلا ١ ديحوت ىف لمأي ناكف'قارعلا

 . ةيروس ىلإ ًاقوش بهنلي ندرآلا قرش كلم هللا دبع ناكو
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 ةركفلا ىلع اهتقفاوم ايناطيرب تلجس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخو

 تبقعأى لا تاونسلا ترم نأ ام نكلو.ةبب رعلا ةدحولا نم ديزمب ةيدانملا*

 «ةيب رعلا ل ودلا مظعم لخادصاخل|امئاطيرب لرب عضو ىف ريغت ىأ نود برحلا

 اذإ الإ ةسرعلا ةدحولاب متعال اي ايناطيرب نا ّق رعلا بابشلا جتلتسا ىح

 مدعنأب ىبرعلا باسثلا نمأ امدئعو.. ابحلاصم م دج ةدحولا هذه تناك

 طغضال ةسيرف مهلعجو . . ًاراركتو ا ةدحولا ٠

 .ةغرفملا ةقلخلا ىل]مهترظن ىف ديدج رصنعل خد |ذه ثدح امدنع«ىنجالا

 الإ مهللا « ةقيثو ةيبرع ةدحوب نيمترم مه:ومكحب نيذلا لاجرلا نكي م

 ةحلصم ايناطيربا ناكو . نيقابلا ىلع رطيس نأ ممدحأ عاطتسا اذإ .

 اكو ةيلخادلا برعلا لكاشم ناديم ىف هليدعت وأ هاجتالا لع ةرطيسلا ىف .

 رودقم ىف ناك «مهنم تدافتساو ايناطلرب نم ثنودوجوملا ماكحلا دافتسا

 .ةيسفانتلا كراعم ىف هتدعاسم اهنم بلطر» و دارفنا ىلع اهلا أجلي نأ مدحأ

 ريغ هيف نيو تقولا سفن ىف وهو ةحصلا نم ساسأ لداعتلا اذهلو

 . ةماه ةجسنت ىلإ ىدأ هنأ:

  ةيقيقح ةيبرع ةدحو أضيأ نمضتت « ةيموقلا » تحبصأ دقل
 ةدحولا . ىعاهتجالا حالصالا . لالقتسالا : ةثالثلا اهمالحأ ات راصو .

 . حورلاو . ةدايقلا قيسنت هيف مت. ىذلا مويلا ىلإ ىبرعلا بابشلا علطتو .
 ةقطنملا ق ةبركسعلا ةوقلاو . ةيداصتقالا دراوملاو . ةيبعشلا تاقاطلاو .

 اماه ًاسرد اذه ادب « ةقطنملا جراخ ىلإ مهتويعب اوعلطت انو . اهلكأب

 . خيراتلا سورد نم



 د

 .ةلصفنملا تابالولا نم اهتقلخةدحوم ةمآ اهسفنل اك ىمأ تغاصدقل

 فلأتت ةمآلا هذه تناكو . ىضاملا ىف تارمعتسم نع ةرابع تناك ىلا

 تضبتو دحوم ثارت اهءلرو سيلو . ةدحاو ةغل لكتال بوعش نم

 ةدحاو ةمأ نم ةفاؤم ةلود حبصتل ةفيعضلا تارامإلا ىضوق نم ايناملأ

 .. ايلاطي] تلعف كلذك. بعشلا ىأ ء كلوفلا ١ ةد يقع نمؤ# ةلود

 ىأر دقف 1440 ماع دعب ايسآ ىلإ علطت دق ىبرعلا بابشلا ناك اذإو
 ةثامسخ نم رثكأ مضت ةراق هبش نم جرخم ةدحوم ةيدنه ةيروهمج

 . ةدحاو ةذل نوملكتنال سانأ ام مافأ  ةلصفتم ةليرد

 .ةدهاج لواحت ىهو ايسينودنأ ةيروهمج اوأر قرشلا ىصقأ فو

 فأتت ىلا ىهو «فالتخالاو عونتلا قيرط نع ةدحولا ١ قيقحت

 . ةدحاو ةنل اهلهأ ملكتي الو ةريزج فال ] ةثالث نم

 . سردي ىذلاف «ةيداصتقالا لئاسملا ىف ًاحوضو لقأب سردلا نكي لو

 ذخأ ىذلا أدبملا كلذ ركني نأ عيطتسإال ١951 ماع دعب ىنرعلا ملاعلا

 -ةيداصتقالا ةقطنملا لخاد دراوملا مادختساب ىداني ىذلاو « روهظلا ىف

 .طسوآلا قرشلا ةقطنم ءافلحلا مف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخو

 دراولا لوصو اونمضي ىكل كلذو « ةدحاو ةقطنم اهرايتعاب اهلكأب

 . ةماه ةقباس ةباثمب ءارجالا اذه ناكو . نييندملا ناكسلا ةفاكل ةمزاللا

 رطيست تناك ىرخأ ةيويح ةركف ىلإ تفتلن نأ انب ردحب اريخأو

 لس ُلرق نم رثكال ةمرعلا ةفطنملا تلظ دقل « بايشلا نهذ ىلع
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 برحلاو .. ايلاطيإو «ةيرصيقلا ايناملا مث ءايسور مث « ايناطيرب مث ءالوأ
 . حلصلا تايقافتا ىف اسنرفو ارتلجتا نيب سفانتلا مث « ىلوآلا ةيملاعلا

 ةسامس بيلاسال ممادختساو ىزأالاو برغلا لود سفانتو

 برغلا نيب لاجسلا رودي ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو ءنآلاو . . ةوقلا

 . قيفوسلا داحنالاو

 ىربكلا لودلا عم رمتسملا طروتلا اذه نأ ىبرعلا بابشلا ىأرو

 ىلع عمت رخأتم بعشب لحت ىلا ةرمتسملا ثراوكلا ىوس ًائيش ققحال
 ايناطإرب درط قكبال 6 يدا عمن ءانب ىهو الأ , ةميسج ةمهم هقتاع

 نع هلزعو ىنرعلا ملاعلا ريرحت بحي امنإو « ةرطيسلا زكرم نع اهداعبإو

 اذه ناكو « ةيتفلا دنحلا كاذن] كرحت تناكو « ةيتفلا اكيرمأ ةركفلا

  اهمهف ةلواحم ىلإ ةجاح ىف برعلا ناكىتلا لئاسملا دقعأ نم «دابحلا

 ايسأو ةيقيرفا ةقطن ةبسنلاب امنإو ءهدحو ىرعلا ملاعلل ةيسنلاب ال

 : . اهلكأب

 ىرشب ناك ىدب نأ راعلا نم نأ برغلا ىف نوريثكلا دقتعاو

 ءأوس ىربكلا ةيرشبلا كراعم نع ء داعتبالا » ىف هتيغر ركفع

 ىركسلا ىتابايلا عسوتلاوةيشافلا دض ةيناثلا ةيملاعلاب رحلا ةكرعم تناكأ
 اماه ءداعتبالا » اذه ناك كلذ عمو . ةيعويشلا دض ةدرابلا برحلا وأ

 نع ةرابع ناك امن]و « ًايجولويديأ ًاداعتبا نكي مل « برعلل ةبسنلاب ادج
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 تويكنعلا تيب انيطعي دقو « سلا نمز ىجيقارتسالا طروتلل بنجت
 عقت ىتلا ةقطنملا نأ نوري بهلاف . ةرظنلا هذه انل زربت ةديفم ةروص

 فلاحتلا ىف ةلثم « ةلئاه تويكنع طويخم ابلكأب ةاطتم لامثلا ىف

 جراخلا ىلإ تيبلا ناكرأ دح أ انب ذج اذإف . ىريكلا لودلا نيب ىفانتلاو
 . نكرلا اذه عم بذجنت ايلك طوبخلا ناخ

 نكر ىف الثم ايناطيرب عم دقعي ادحاو ًافلاحت نأ برعلا ىأر اذكهو

 هليو#تو توبكنعلا تيب نم نكر بذج هانعم ةيبرعلا ةقطنما ناكرأ نع
 ًايونج هلكأب تيبلا دتمب نأ ىف ذيليح ةيوعص الو . ىنرعلا ملاعلا ةيحان
 . ابلكأب ةيبرعلا هقطنملا ىطشيو

 طقف دحاو دلب ىفال .. دحوم دايح ىلإ ةجاحلاب روعشلا داس اذكهو

 نلو ؛ ةيبرعلا ةدحولا اهبق غاصتسس ىتلا ةقطنملا كلت ء ابلك ةقطنملا ىف امإو
 املاط ةوقلا ةسايس هضرفت ىذلا طغضلا نم - بعشك - برعلا وجني
 1 موملاع نم ءزج ىف ناطلس ىريك ةلودل ناك

 تريم ىثلا ىريكللا ةعبراألا ممالبلل ةلماك ةروص ىلإ لصف اذكهو
 تايقيستملا ف ريثكلا اهنع عمسنس ىتلاةيبرعلا ةيموقلا كلت  ةيتفلاةيورعلا
 . ىبايسلا حرسملا ىلع ةياشلا لامجالا هذه ربظت امدنع

 ىعامتجالا جالصالا«لالقتسالا:ىه ةكساتتما ةعبرالا فادهالا هذه
 : دايحلا « ةيبرعلا ةدحولا
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 نيطسلف رثأ

 ءارالا هذه تدادزا اهرازوأ ةيناثلا ةيملاعلابرملا تعضو نأ دعبو

 ةروفحم راكفاألا هذه تلعج لا ثادحالا نم ةلسلس كلذ ب قعأو امعدت

 هسحأ امو سئئايلا نيقيلا اهرفح دقل « برعلا نايتفلا نهذ ىف ماودلا ىلع

 دجو نيطسلف برع هل ضرعت ىذلا ريصملاف ريبك لالذا نم برعلا
 امدنعوءىرخأ قطانم ىف نوشيعي نيذلا برعلا بناج نم اليوط اماهتهأ
 اهلك أب ةقطنملا تداس 14 ماع ىف دوهلا ةرجم ىلع نيطسلف برع راث
 .تادشانمو«ةيمر تارارقوعجاجتحا تارهاظمو فطاعتو تاارطضا
 دقلق 194بوو 44 ىاع ةمخضلا هداعبأ ىلإ لصو ماههالا اذه نأ ريغ
 اءزج برعلا اهربتعي ىلا ةقطنملا ٍلع ضرفي نأ ىلع ممصمبرغلا نأ ادب

 هقامعز بلاطي اممتجب « ايداعمو آديدج ًاعمتجم « مهطو نم
 . ةلود نايك

 تاجاجتحا دعبو ء 1941 ماع ريو ره نم نيرشعلاو مساأتلا فو

 «ابجراخو نيطسلف لخاد ةيبرعلا تاطلسلا ةفاك نم ةفينع تاريذحتو

 .مسقتب هيف نوصوي رارق ىلع ةدحتملا ممآلاب ةيعبجلا ءاضعأ الث توص

 .ثادحأ ترجفنا ام ناعرسو « ةبرع ةلودو ةيدوبم ةلود ىلإ نيطسلف

 اوررقو ةيبرعلا لودلا ةعماج ءاضعأ عمتجاو « نيطسلف لخاد فنعلا

 . ةرورضلا دنع ةوقلأ ىل] ءاجتلالاو « ةيدو ب ةلود ةبأ ةّصراعم

 هنيطسلف ىف دوهلاو برعلا نيب لاتقلا ناك 44١م ماع سرام ىفو
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 مسقتلا ة ةركف كعب نلعت ةدحتملا تايالولا لعجام ةدشلا نم غلق

 ةعماجلا تقفاوو :ةءاصولا ىمأب ةدحتملا مالا مايق . اهنم الدب حراقتو

 ةدحتملا ممالل تقولا نم ةحسق كلذد ىطعت انا لاما ع

 ةيدوهلا ةيلقالل تانايض مدقتةدحاو ةلود م ابق قبرعلا بلطم ىلت ىل

 . ةيدوبلا ةلاكولا تضفرو

 نالعإ متو قاطيرللا بادتنالا ىهتلا 8 ماع سرامه !هقو

 اهشويحي ةيبرعلا لودلا تّدعبو « دحاو بناج نم ليئارسإ ةلود مايك
 عورشم هددح ىذلا ررقملا نم رثكأ ىلع دوهلا لصحو تمره لأ

 نكمل و“ 1 مم ةيسند ةدايزلا ءذه تناكو«ةدحتملا ممالا ىف تيملا مسقتلا

 . ةفلتخلا ةبرعلا شويجلا نيب رك ذه قيسذت كانه

 ممداتع َناكَو « تاوقلا فوفص نيب ةطحنم ةيونعملا حورلا تناكو

 لخاد ىرشتسملا داسفلل ةجينن كلذو ةريثك تالاح ىف ًادساف لب اليزه

 (ةدساف ةريخذلا تناكوهد ودخل هوجو قارجتت قانقلا تناك ) مهئاطوأ
 تايقافتا ةدحتملا ممآلا تمظن نأ دعب ١؟4هماع ويلوي ىقلاتقلا ىهتناو
 . ةديدجلا ليئارسإ ةلودو ةيبرع ةلود لك نيب ةندحلا

 س قيطسلف نطاوم +ه.ر٠.. نم رثكأ درش لاتقلا ةجوم ىفو

 ليئارسإ تضقرو ةرشتتنملا مايخلاو اوك آلاو فوهكلا ىف اوركسعو

 مهتاكلتم لعلوصحلاو مملابعأ فانثتساو مهل ز اتم ىلإ ةدوعلاب محل امسلا
 . نمآلاب لصتت باسأو ةيداصتقا بابسأب اهضفر تالعو

 نإ .. لالقتسالا : ىلاتلاوحنلا لع ةعربلل لءفلا در صخلت نأ اننكعو
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 .تناك ىلا ىه ايناطي ربو« 417 ماع روفلب دعو تعاذأ بلا ىه ايناطيرب

 ترمتسأ امي مريصم ريرقت قي برعللحامسلا ضفرتو نيطسلف ىلع رطيست
 ايناطيرب نأ ةياهلا ف برعلا فشتك او « 144م ماع ىتح دوهلا ةرجم

 ..ىعامتجالا حالصالا . ةلكشملا تكرتو ةطاسنب ءاهمدي تضفن» ىلا ىه

 فعضا| نم تغاب دوهع اهنأ ةظفاحما ةميدقلا لايجالا دوهع تقيفأ دقل
 .. ةيرعلا ةدحولا . ءادعالا ةيراع نع ىتح ةزجاع اهلعجام داسفلاو

 نع افمثك « برحلا ىف ةيزخنلا ةميزملاو هلك نيطسلف خيرات فشك دقل

 عيطتسن ال ىلا ةيب رعلا ةماألا فعض نعو « ءامعزلا ءالؤه نيب سفانتلا

 ىلا ىه اهدحو ايناطيرب تسيل .. ذايحلا . ةفتاكتتم براحت نأ اهشويج

 ىربكلا لودلا كانه تناك اماو نيطسلف ىلع ليئارسإ ضرق ىلإ تعس

 <« نيينويبصلا بلطم  ةدشب  ةدحتملا تايالولا تدأ دقلو «ًاضيأ

 .تفرتعا اهنإف ء ةدحتملا مالا عورشم ثيعب اهدفو فارثعانم مغرلابو

 . ىتيفوسلا داحتالا لعف .كلذك ءتاعاسب اهمايق دعب ليئارسا ةلودب

 .تيبناكرأ دحأهيلإ بذجنا رخآ ًاناكم تحصصأ ليئارسا نأ عقاولاو

 - ةيبرعلا ةقطنملا نكرلا اذه لخد كلذيو ءىربكلا لودلا تيب توبكتعلا

 .ثادحالا ىعمحضلا نأ دعل ترهظيىتلا ةماعلا تاج اتنتسالا ىوذه

 ميلعف در ناكو «قباس ددرت لك ناشلا طاضلا ذبن شيلا فوفص ىفو

 ةندهلا تايقافتا دقع لبق ىّتحو « ١449 ماعسرام ىفو ءرشابم در ربكأ

 هلشف تيثأ اذه لعفلا در نأ ريغ « ةيروسب ىركسع بالقنا كانه ناك

 . نمرملا رارقتسالا مدع لحام نم ةليوط ةلحرم ةبرروس تلخدو
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 «ىرخأ ما وعأ ةثالث ءاهز رظتنت ةباشلا ةيبرعلا لايجاألا تلظو
 « ةيطارقوتوالا عمقلا تايلمع « ةراهملا ةءوكحلل ميدقلا لكشلا رمتساو.
 دقع لجأ نم ) ىنجالا طغضلاو « ةيبرعلا ةعماجلا لود نيد سفانتلا

 !ة00 ماع نم ويلوي رهش لبقأو ( ةدرابلا برحلا ف ضوخلل فالحأ
 تيغلأو « قوراف علخو « رصم ىف ةروث مايق ريسخ ءابنآلا تلقانتو
 عيطتسنو«ةيعاتجا تاحالصا ءارجاب دعو كانه ناكو « ةميدقلا باقلآلا

 ىف برعلا خيرات ىف ثداوحلا رطخأ نم هنإ ثداحلا اذه نع لوقت نأ
 هرثك أو ء«طسوألا قرشلا ىف دلب مخضأ رصم تناك . . نيرشعلا نرقلا

 « ةرهاقلا ىلإ ابلك ةقطتملا نويع تلوحتو « ةعانصلاو ملعتلا ىف آمد##

 . ةديدجلا ةماعرلا صحفتتلا

 20 رسم

 0ث
 2 سا



 سماخلا لصفلا

 ىررعلا ملاعلا نع انتافارخ

 هنيب تاقالعلا ىف مخض لصاف دح ىلإ « هذه انتصق ىف «نآلا انلصو
 ابشن ثادحالا عبفت نع فقوتن نأ انب ردجيو « برعلاو برغلا

 .ىهو « برعلا ١ نع برغلا ىدل تعمجت ىلا تاءابطنالا ضرعتسنل
 .ةسايس لع  ةمساجلا ةيلاتلا تاونسلا لالخ  ترثأ ىلا تاعابطنالا

 روهظ نأ ىلإ ةصاخ ةفصب ريشنو . ىبرعلا ملاعلا هاجت ابلك أب برغلا
 برح دعب ةصاخيو « ديدجلا ليجلا فوفص نيب  الومش رثك ] - ةيموق
 نإ ؟ ةيبرغلا لودلا فرصتت فيك: ىلاتلا لاؤسلا راثأ دق « نيطسلف

 مذه ناهذأ مهفت ىلع ةردقلا : نيتفص ىلإ ةجاح ىف ةيبرغلا ةيسامولبدلا

 برغلا لاصم ىف رظنلا ةداعإ ىلع ةردقلاو اهرعاشمو ةديدجلا لايجألا

 ةديدجلا ةيبرعلا ةيموقلا تناك اذإ ايف رظنلاو ءطسوالا قرشلا ةقطنم ىف

 .ماع ىف نحتو ءارولا ىلإ اتعلطت اذإ اننأ ريغ رطخلل ملاصملا هذه ضرعت

 . نيتيحانلا ىف اواشق برغلا ةساس نأ انل مضتا 500

 انريضي نل « نكلو « ةيلات لوصق ىف ليصفتلاب بابسألل ضرعتنسو
 اهتايرط ىلع ةيمسرلا برغلا رئاود تلظ دقل : الوأ . انه اهل] ريشن نأ

 ةيركسعلا دعاوقلاو « شويجلا ءوضلع طسوألا قرشلا ىلإ رظنلا ىف ةميدقلا
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 ةرظنلا هذل قيمعلا مهئادعو مهكش نم برعلا فقخب مل تقول: سفن ىفو
 ةاواسلاد وستنأ نم الدب “٠ ادع ةليوط ةريفل برحلات داس دفل : ةيبرغلا

 ةجبتن ةيدوهلا ةلودلا ةيامح ىلإ ةجاحلا ترهظ : ًامناث . ةلدابتملا ةقثلاو
 ةيأ لقرعي عضولا اذه لظو  نيطساق ىف اهمايقب حامسلاب برغلا رارقل
 ةرظن تمخضت : ًاثلاث . برعلاو برغلا نيب قافتا ثودحلا ةنكمم ةصرف
 ةلتكلا عم ةدرابلا برحلا ةذح دايدزال ةجيتن ةيحيتا رتسالا برغلا
 عم ةديدج فالحأ دقعل ةرمتسم ادوهج ةجيتنلا تناكو « ةيتييفوسلا
 ةديدجلا ةيبرعلا لايجالا قثت ال نيذلا ماكحلا سفن  برعلا ماكجلا
 تلاحّلا لماوعلا هذه نم لماعلك ءارو نكلو .. لخادلا ىف مهتسايسب
 عةأطو دشأ ءرخآ لماع كانه ناكو « ةديدج ةبرغ ةرظن روهظ نود
 برغلا ىف ماعلا ىأرلا لع رثؤي امناو « مهدحو ةساسلا ىلع رثؤيال لما
 دتماو « برعلا نع ةطاخلا تامولع ماو فوخلا نم بابض كانه ناك
 قامعأ ىف . ةديدجلا ةيرعلا لايجالاو ةيبرغلا لودلا نيب بابضلا اذه
 ةقطنملا نم روصلا نم ةءومج كانع تناك هلك ىراضخلا برغلا ثاريم
 برعلاو برغلانيب ةديدجلا تالاصتالا عباط ةعومجلا هذهززعو ءاهعشو
 ةقيقد روصلا هذه نكن ملو نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا ىف
 . لاوحاللا نم لاح ةبأب ةقداص

 ةيداعم ةرظن مال سإلاو ءبرعلا ىلإ رظني ىبرغلا ملاعلا ناك
 ال هك اردإ ناكو « ماع 17.٠) نم راك ال اذه رمتساو ؛ ةريبك ةجردل

 دقلو . ملاعلا ف ىرخأ ةراضح وأ ةقطنم ىال هكاردإ نم قيعأو لوطأ
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 .ىذلا تقولا سفن ىف ىطسولا روصعلا ىف ةيبرغ ةيحيسم تآشنم تربظ
 دئاصق مظعأ تناكو « ةيمالسالا برعلا ةيروطاريما وم اتفالسأديف هجاو

 .برعلا ىركسعلا رطخلا دض ةيحيسملا ةكرعملا اواننت ةيسورفلا نع ابوروأ
 .برغا ىف سرادملا لافطأ لظو « ةينيددلا مهتقطره دضو « نيبلسملا د
 نأنم «نالور ةينغأ» <طممعم» له ظهاهم4 ةدع نورقل نوعلاطي

 مح رلاب « ةيبهذلا ةحلسالا ووذ نوشحوتلا دمج عابتأ مث نالور ءادعأ

 تاراش نودتري ًاصوصل اوناكلافسنور ىف نيقيقحلا هءادعأ نأ نم

 .. ىبدلا ديدهتلاو رطخلا لوح رئادلا عوضوملا اذه رمتساو . ةيحيسم

 .. ةمايلصلا بورحلا ريطاسأ ىف ازراب

 .قرشلاو ةينطولاو ةعاجشلا مهافم نأ دجن برغلا ةفاقمث ىفو
 ىداعللا فقوملا اذه نم اهدوجو دمتست « ةلاسرلاب ساسحالاو

 . مالسالاو برعلل

 نوينامعلا كارتالا مهمزه نأ دعب برملا ءالّؤه مجين لوفأ دعب ع

 اوددهو « نييلسم وناك مهنال « ةيداعملا ةروصلا نوامكي ةازغلا ءاله لظ
 نرقلا تاينيعبس ىف ىتح ةعيفش حياذم اوماقأو هسفن ابوروأ بلق
 قلاو - برغلا ىدإ تناك ىلا ةروصلا ددحن نأ عيطتسن و . رشع عساتلا

 « نويريرب برعلا نأ : ىلاتلا وحنلا ىلع  مهروعشال ىف ةبسرتم تلاز ام

 .نولتقي مهنآل امناو ء بس ةقطرحلاب نوداني منال ال ةيحيسملا ءادعأ مثو

 ىلوآلا ب رغلا ةيروطاريما نأ فيكاانيأر اننأ نم مغرلاب) نيحيسملا ةفاك
 ,ممتالودلك اذه ببسب ءادلالا ايوروأ ءادعأ مثو « (عاستلالع ةمئاق تناك
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 .كِلذ دعب اوهجتاو « اهسفن أسنرف بلق ىلإ ةرم تاذ مهشويحي اواخد

 . ( برعلاو كارتاللا نيب طلخي انه برغلاو ) انييف ىلإ
 .ماعلا لعفلا در ةروصلا هذه ىلإ فيضن نأ ؛ لاخلا ةعيبطب « انيلعو

 .ةلئاه ةجردل « روت برغلا نأ « ةنوأملا بوعشلا هاجت ةمرغلا ةراضحلا

 ىلع هتردقب هناعياو هرقن رمتسا انيبو « هتيندم اهتققح ىلا تاراصتنالاب

 : «ةرخأتملا» ةنوللا بوعشلاب هلاصتا دادزأ « مدقتلا

 - ةمزاجةروصب - نويرغأا اهف دقتعا ةلح ىلإ ءارجالا اذه لصوو
 تلازامو « ةتماك ةقوفتم ةءافكد نوعتمت» ءاضيبلا ةرشبلا ىوذ رشبلا نأ

 اهضحدي ىلعلا نأ نم مغرلاب « ةنماك ىسنجلا قوفتلا ةدقع « ةدقعلا هذه

 .برغاا فقوم لع ترثأ ىنلا رظنلا تاهجو ىلإ ابفيضن نأ انيلعف . مويلا

 . برعلا نم ثيدحلا

 .« ةيح ةيناث ةروص برغلا نهذ ىف تلكشن رشع عساتلا نرقلا ذنمو

 « ليجنالا اتملع دقل ءودبلاو ءارحصلا ةيذاج اهيمسن نأ عيطتسفو
 ضراألا ىف شيعت ىنلا بوعشلا نأ « برعلاب ىلوآلا برغلا تالاصتاو

 .شيعتو « ريجلاو دايجلاو لاما بكرت لحر لئابق ىه احلوح امو ةسدقملا
 . لامرلا نم فايق ىف

 نبأ راك ىادقلا برعلا ىلع امام قبطني ناك مالكلا اذه نأ عقاولاو
 نرقلا ىف ىبرعلا ملاعلا نم ةعساش تاحاسم ىلع ًاضيأ قرطني لظ دقو
 + .ستخ عساتلا

 .نيسرادلاو نييبزغلا ةلاحرلا لوجتةماعو برعللةروصلا هذه معد اممو :
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 برغلا بدأ فربظورشع عساتلا نرقلا ىف كلذو « ةقطنم اربع نيلوثسملاو.-

 ىذلاهىرجلا برغلا عوضوم هنإ - تاسماخملا لوح رودي ديدج عوضوم .
 قوتي ىذلا قاخلاو « ةقرحلا سمشلامفاكيو , اهل دودحال ىراخحص بوجي
 ةبب رعلا لئابقلالاجرابلثم ىتلا ةعشبلا راطخالا و بارسلاو « ءام ةرطق ىلإ

 تاياكح عوضوملا اذه تمعدو « ةأجل لامرلا مهنع قشنت نيذلا ةاسقلا
 «عبرألاتاشيرلا» ليف ىف ركفن نأ ىكي) نادوسلا ىف رتشتكو نودروج
 . ( ىنجألا قليفلا نع سصصقلا نم ددعو

 تشتف نأ ىلوآلا ةيملاعلا برحلا لالخ ثدح « انرشأ نأ قبس اكو

 « كارثالا ىلع برعلا ةروث معزتيل ( نيسح ) ىبرع معز نع ايناطإرب.

 ناكو « ءارحصلا نونطقي برع نييطارقتسر] نم ردحني نيسح ناكو .

 وهف ةصقلا هذبم كلذ دعب طيترا ىذلا قناطيربلا امأ ءودبلا نم هويراخم

 برحلا باقعأ ىقو . « ةيبرعلا ةريزجلا سنارول ١ سنارول لينولوكلا
 قيرط نع  ىبرغلا ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف هتارماغم تعاش ةرشابم ىربكلا

 ابنلأّتلا بتكلاو . ةيفحصلا تالاقملاو « ةيئانيسلا ضورعلاو تارضاحلا

 براحن نولملا ءادرلا ىدتري وهو هلثمت ىلأ روصلاو . هريغ اهفلأ لو وه

 سفن فو « جوتملا ريغ ةيبرعلا ةريزجلا كلم د ىرغلا ىناطيرلا ءارحصلا

 ةصق تررظ ريهاخلا فوفص نم ةصقلا هذه هيف تعاش ىذلا تقولا

 ةديدج ةركف ةصقلا هذه ىلع تلخدأو « هخيشو ونيئنلاف فلودور

 شيعي ىذلا « بيهلا ليدنلا « ىبرعلا ءارحصلا معز ةروص ابنإ : ةييرغ-
 فطتخي ىنذلاو « ةيسورفلاو فرشلا نوناق « هب صاخ نوتاقل اَمْثو
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 . نأ ىلإ « ءارحصلا ىف ىثانلا هرقم ىلإ ( ضيبلا ىأ ) تاقيقرلا ىراذعلا
 . ( ضيب ىأ ) ءالبن طابض نيتدجنل فخم

 -بتكلاب نويبرفلا نوفقثملا رثأت « ريبك دح ىلإ تقولا سفن ىفو .
 تاذ ءارحصلا نإ . هريغو سنارول اهنتك ىلا ةيبرعلا ءارحصلا نع هداجلا

 ةسيرفو « محدزملا لمملا آلا رصع ةسيرف ىبرغلا نإ « ةيبذاجو رحس
 . ةريثم ةفيظنف ءارحصلا امأ « عينصتلا ةايح نع نيجتانلا طغضلاو ناخدلا
 .هسفن ريتخيو « قمعب هبف سفن نأ ناسنإلا عيطتسي ىذلا ناكملا اهنإ
 ,ىربكلا تاقلطملا عم هجول ابجو حبصإو ؛ رابتخالا دودح ىصقأ ىلإ
 رحسلا سفن « تالاحلا مظعم ىف ءا رحصلا هذه ناكو ؛ ىباسنإلا دوجولا

 .نذلا اذهب سحأ « ةعساشلا تاطيحللا وأ ةقهاشلا لايجلا م نم عبانلا
 ىلع نوسلاج مهو اهروصت ىوسم نوعيطتسي ال نيذلاو « ءارحصلا نوفرعي
 . رثك أوه ام ةمبرعلا ءارحصلا ىف نأ ريغ « برغلا ندم ىف ةريئولا مهدعاقم

 ودبي نيذلا لحرلا ودبلا نم لئابق ىلعو «سانأ ىلع ىوتحت اهن] «كلذ نم
 ىلإ  ةايحلا نوري متأودبيو « ةرحاسلا ةثيبلا هذه عم نومجسنم :
 ..نأ ىبرغلل اديو « اهسفن ٍءارحصلا ةخضاولا تاقلطملا لظ ىف - ريكا لح

 روذج ىف لصأتملا قطنملا قاقلاو فواخلاو كوكشلا عمب.دل تسيل ودبلا
 .ليبن عباط وذ ودبلا ثارت نإ « ةيداملا ةيضطنملا ء نيرشعلا نرقلا ةراضح

 .مهفالسأب نوزتعي مو « مهئامد ىف ىرجت ةيطارقتسرالا نأ ودبيو
  ىهو « ةطيسب مهتايدو ) هذبك ةيطارقتسرإ ىلإ قوتيو نحب برغلاو )
 5 نيب رغلا نم ةيبلاغلل ةيسفلابو « ءارحصلا ىف نوكت ام عورأ ىلع ربظت
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 هجوال برل ىلصنو « اهاري ال ىثلا كم هاجت مكري ىذلا ىودبلارظنم ناك"

 فيظنلا لمرلا نم ةمحخض ةحاسم طسو ةنوقيا وأ ةسينك وأ لكش وأ هل

 ةراضح,ل] ء ام امون ةيباجيالا « ةديدجلا ةروصلا هذه تلخد اذكهو
 تاموكلا تحتتفا خيراتلا تارتف نم ةرتفلا هذه سفن ىفو « برغلا:
 اطايترإ ىبرعلا قرشثلاب احلالخ تطيتراىتلا ةيلاقتنالا اماعنيثالثلا ةيبرغلا

 ءالبنلا برعلابالاصتا ءايناطيربل ةبسفلاب ةصاخ لاصتالا اذه ناكو « ًاقيثو
 اسرع هللا دبع كلملا حنمو . ءارحصلا ىف نوشيعي نيذلا نييطارقتسزالا

 # اماع نيثالث ةبارق  نويناطيرلا نولوئسملا لظو « ندرالا قرش ىف

 , ىبرعلا قليفلا » كلذ دعب حبصأ ىذلا ودبلا نم شيج عمو هعم نوامعي»
 ايناطيرب تجوت قارعلا ىقو « اشاب بولج ةدايق تحت لمعي ىلا ريبثلا
 هذه عم تنواعتو - لوألا لصيف كللا  نيسح ءانبأ نم رخآ انبآ

 « 4١هم ماع ىتح طسواآلا قرشلا ىف اهتسايس ىف اهيلع تدمتعاو ةرسآلا

 ودبلاو ءارحصلا رس -نع ربعت تناك. ةياذلل ةيعيبط طباورلا هذه تناكو

 فوفص نيب ةيطارقتسر]و ثارت ءارو « ىزيرقلا ايناطي رب ىعس تعيشأو

 هعقوتي ناك ام وه اذهو « ةماعزلا لاك شأ لضفأ اذه رايتعاب ؛ برعلأ':
 . ديدحتلا هجو لع ىبرغلا ماعلا ىأرلا

 ناك ةيوقلا ةيب رعلا ةروصلا هذه رخآ بناج كانه ناك « كلذ عمو

 ملاعلا لخاد ةيلحاسلا ىناوملاو نادلبلاو « ةعرسب ومنت ىتلا ندملا كانمع
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 شوج ىف الثم ًاقيثو الاصتانييبرغلا نيئالم اهب لصلا ىلأو « ىبرعلات
 تادهاعم ىضتقمب ةدوجوملا تايماحلاو لالتحالا ىفو « نيتيملاع نيب رح
 نيعلا هيلع عقت ام لك نأ عقاولاو « حايسلاو لابعألا لاجر تالحرو
 . ايرزمو ايبلس ناك ةيبرعلا ندملا هذه ى

 تاراكذتلا نوعيبي نيبيزم ةعاب نيب حوار#ت تاعابطنالا هذه تناكو
 نم اهفامي 4 ةنزأو قاوسأو ديعسروبو ندع ىف ةرذقلا تاقاطبلاو

 ىف متقن ةبيرم ةمتعم نك امأو نيرك ام نييقرش راجتو ةيصوصلو ةعاشب»
 لصف ًايرع برغلا لجر ىري امدنعو مبفنعب عراشلا عاعر نيبو « ليلا

 ىلس وه ام لك ركذتي ةكم طش ههجو ايلوم ءايشألا هذه طسون
 طسو مالسالل ةيلاثملا ةروصلا نيبو هْنيب نراقيو « مالسالا لوح
 1ْ .. ءارحملا

 ملاعلا ىف اهدوجو ضرف ةيبرغلا ةراضحلا ذوفت نأ اذه ىلإ فضأ
 رعشيف ةجيننلا ىري ىداعلا برغلا لجر ناكو « تاذلاب رضحتملا ىرعلا

 نأ ادب دقل « ًاضيأ ةددعتمو ةريثك تاءابطنالا تناك انهو . زارئمشالاب
 ريغ « طباضوأ قوذ نود ةيبررغلا تايوتسملا ةسفانم نولواحي ءايرثالا
 لضفأ » مهنأ مضاولا نف مهلاّتحا  لقآلا ىلع  نكمللا نم نأ
 ىطارقتسرال ةليينلا لزانملا كلتةبترملا فنولي مه ءارضحتو اكولس سانلا
 دعبو ( ايلعت لقأ اوناك نإو . ةديبك ةبيهي نوعتمتي نيذلا ) ءارحصلا
 راجتلا نم ىطسولا تاقبطلا مههلت م «ءارثلا ىدحم دج ادج ءايرثألا

 ةقبطلا . هذه ىلإ ىناطيربلا رظني نأ نم رفم كلانه نكي ملو . نيفظوملاو
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 نوينطولا ناكنيح « ةيروطاربمآلا مايأب اذه ىف رثأتم وهو  راقتحاب
 ةيدوبعو « ءادع سانلا دشأ « تارمعتسملا ىف ءاضيبلا تاقايلأ ىوذ نم

 هتراضح نيناوق ىنرغلا دجو ىطسولا ةقبطلا هذه نمو . تقولا سفن ىف
 ىنرعلا ملاعلا ْق قبطتال هتموكح ىري وهو حعزيأو « هبجو ىف خرصل
 . اهدالب ىف هقطت امو . هب ىدانتاع

 ماكحلا دض اماع نيئالثلا « وقرطتم « جرخي نأ ىعيبطلا نم ناكو

 ايناطيرب دض اوتاكو « موديأو نويناطيربلا مج بجعأن يذلا نييطارقتسالا
 ةفئاطلا هذه نيد نمو « بغشلاو ةئتفلا لع ًامتاد نوضرح » اواكو

 نذلأ نويسايسلا ءامعزلاو ىضاملا لصفلا ىف مولع انثدحت نيذلا بالطلا

 «ءاغرغلا» آمئاد ن ركرحم نيذلإو «نوجسلا ىف مبمايأ نوض#ي وأ نوضراعي
 ٠ هذه لإ علطتملا ء طخاسلا « ادج ريقملا ىنرعلا نم نوفلًأتي نيثلا )
 . ( ةباشلا لايجألا

 .ندملا ف شيعيىذلا باشلا ىرعلا ىف ىأر برغلا نأ لوقلا زجومو
 اوناك اذإ ةصاخ  «ءنوحلاصف ١» نوظفاحلا هخويش امأ « ايس ًاصحش

 مدييأت حيو # ءارحصلا نونطس نيذلا نييطارقتسرالا نم نوردحني

  قيطني ىعيبطلا ليملا اذه ذخأو « برغلا رتل ب امب مهتيامحو

 ىسايسلا عقاولا ىلع  دارطاب

 - ةيعاوطنع  برْغلا لودإ مممسي ىذلا وه « ل ه ىنرعلاف
 اذكهو.فالحالا ىلع عقوي ىذلا وه  للاصلا » ىبرعااو « دعاوتلا ةماقاب

 هبرعلا امأ « هنوضراعي نيذلا امأ « برغلل ايلاوم « اصلا » ىرعلا مبصأ
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 «نييعويش اونوكي نأ دعبتسملا نم سيلو « برغلا نوداعف « رارشألا ء
 :ةيناطيرلا تاطلسلل ديعسلا ىرون لأق « دادش ىف ةرهاظم تثدح اذاخ

 ةيسيلوب ةلود هضرفت ع مايقل اذهب رربو « نييعويشلا » عنص نم اهنإ
 . نينسلا رورمب دتمي اماطاس ذخأ

 ترثأ ىتا لماوعلا نم نيرخآ نيلماعب متبن نأ انب ردحب « ًاريخأو
 « ىرصأللا ١ ل ةقيبع ةيهارك كانهف « ىنرعلا ملاعلا نع برغلا ةركف ىف

 اهدحأ لصتب ؛ ةدع بابسأ ةيهاركلا هذطو « انتراضح ىف ةلصأتع

 ةيبرغ ةيندم هم رعشاىذلا زاز هثالاب لصتيف رخألا امأ ءةسدقملا انيتكب
 ىدرت كلذ عمو « 3 عمتج لوأ نم ردحنا بعش ءازإ ًادج هقوفتم

 كانبف كلذ عمو « ضرملاو رقفلا اذه لثم ىف ىدرتو « ةوح لا هذه ىلإ

 ةءراضحلا تارايتلا عونتف نمكيو «نييرصبلل ةيهاركلا هذهرخأ ببس
 ىهو « ةك اجلا ةقبطلل « ىرتلا » عباطلا كلذ ةصاخو رصمب ترم ىلا

 . نيرشعلا نرقلا تح نيببوروآلا اهب لصتا ىثلا ةقبطلا

 ىبرعلا ملاعلا ف هيخأ نم ء ةطسفس » رثك أ فقثملا ثيدحلا ىرصملاو

 اذه ىلإ فضأ « نيبيرغلا نم آريثك جعزن « ةغوارم ةريح ةقيرطب نكلو

 رصم ىف اورم دق « نييناطيربلا ةصاخمو « نييبرغلا نم آريبك ًاددع نأ
 نوريثكلاف ىنرعلا ملاعلاءازجأ نمرخآ ءزج ىأىفابب اورم مل ةئيس ةبرجتب
 ءانثأض ارمآلاو راطخالا اوقرع دق  دونجلا  نييداعلا نيبناطيربلا نع

 نع صصقلا نم ديزما « برغلا ىلإ رصم نم تبرسناو « رصمل ملالتحا
 ٠ ىيدلا بصعتلا نعو « صرق ىف ثدح ناك اثم . ةيئادعلا تاجملا



 .٠ 1م ١

 .نرغلا نهذ :ف ةصاخ ةيبلس ةياجتسا ءىرصم ء ةملكل ناكاذاف ..

 . ضرالا بوعش مدقأ نم نييرصملا نا « ًاضيأ رخآ الماع كانه ناف

 .سقج » مهنأ « ةماع ةفصب انضرتفا قيمعلا شنجلاب روعشلا انقبط اذإو
 لصتبالس نجلا نأ فيك انيأر اننأ نم مغرلاب ) «1١2>برعلا نع لصفنم

 < ماع فلأ زؤ « ةغالاوةفاقثلا ف - ةيب رع رصم ثلظ . . ( ىرعلا وهنمي

 هتسيل رصم» نأب لئاقلا ىأرلا تمعد اهسفت ةيرصملاةيموقلا ةعيبط نأ ريغ

 زكرت تاينيسالا ىتح ةيموقلا هذه تلظ دقلف « بيرق تقوىإ] « ةيبرع
  نادوسلا عمو لخادلا ىف ابلك امشمو « ايناطيرب عم اهلك اشم ىف اهدوبج

 أطباض برغلا ىأر امدنع هنأ ةعمتجم تارئؤملا هذه ةجينن نه ناكو

 ماوعألا رورمب رشنتت تذخأ « ةفرطتم » ةيموقةكرح معزتي ًاباش ايرصم

 جاتئتسا ىلإ ىهتني نأ هيلع لبسلا نم ناك« هلك أب ىرعلا ملاعلا لمششتل

 هيرغلا جاتئتسا دادزاو « عنطصم ىوقلا رايثلا اذه نأ ديال . دحاو
 مهميعز هرايتعاب هب نوبحري اوذخأ نيذلا برعلا نأ ىأر نيح ايعدت

 «نوئيس» برع مبخويش نوضراعي نيذلا برعلا ندملا بابش نم اوناك

 ريسملا دض تارهاظملا تراس امدنعو « « نيحلاص » ابرع نوضراعي

 ءارمأو ) هوعلأت عراس 3 1465 ماع نيرحبلل هترايز دنع ديول نيولس

 . « هلك اذه ىف بيسلا وه ء ارصان ه نأ هل نودكؤي ( رابكلا نيرحبلا

 . ٠ اهجو الوقعم ىأرلا اذه ادبو

 . مادلع اهضحد ىلا برغلا معازم هبله (1)
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 هزيحتوبرغلا تافارخنأ فيكى رثس ةيلاتلا تاحفصلا لالخ ىفو

 ىرخألا دعب ةرملا ابلمع لمعت تناك« برعلا ١» نع هتاطلاغمو هقوانمو

 ةنيعم ةراضح لخاد وأ  ةقطنم ىف شيعي بعش ىلع بيرغلا نم سيلو

 ًاريبك أطسق نأ عقاولاو  رخآ بعش نع ةئطاخ راكفأ هيدإ نوكنت نأ

 راكفأ برغلا ىذل تناك دقو ببسلا اذه نع أشي ىملاعلا رتوتلا نم
 سكعلاب سكعلاو .  ءاضيب ريغ هو ؛ةيبرغريغ ىرخأ بوعش نع ةةطاغ
 برغلا ىدل تنوكمت ىثلا ء روصلا » نأ اهتلالد اهل يلا ةقيقحلا نأ ريغ

 تنوكن روص ىأ نم زثكأ ةييلسو ةحامو ةرمتسم تناك برعلا نع
 ابق تدتشا لا ةظحللا قو « مادحتت ةيراضح تاعاج نع برغلا ىدل

 ةروطسأك ) ةديدج تارئؤم تززع بردلل سيح مهف ىلإ ةجاحلا
 عباط لظو «ىلوآلا نورفقلا ىف تنوكت ىبلا تارئؤملا ( سنارول
 عابطتالا اذه ززعي كانه ةيبرغلا لودلا اهتفلأ ىلا تاموكحلا
 ّْ . ءىطاخلا

 نم عضولا هيلع ىوطنيام ىلع ءاوضالا طلسن نأ ىلإ ةجاحن نحنو
 « ةيتفلا ةيورعلا.و ل مدق ىذلا وه هسقن برغلا نإ « كدضم ضقانت

 تاذ ةمأ نيوكشتل ةثيدحلا ةعزألا ةصاخيو - اهتيجواويدبا نم ريثكلا

 بايشلا ءالؤه لظو . . ىعامتجالا حالصالا ىف ةحاجلا ةيغرلاو « عباط

 طسوالا قرشلا دهاعمو برغلا تاعماج ىف نويلعتي تايتفلاو ةيتفلا نم

 ىلا فادهالا كلت كانه اوفرعو « اماع نيثالث ءاهز ء برغلاب ةرثأتملا

 لك لالخو : برعحلا نم « مجؤاقدصأ ١» و برغلا ةساس مهلع اهركنأ



١١ 

 نإ « كحضملا فثرألا اذه مسلت ةريخآلا تاونس رشعلا ف تثدح ةمزأ

 ىلإ لوصولاو « نرضعلا برت ةيبوت مهف نع زجاع برغلا

 00 سر
  ةفلتخلا اهروصي « مويلا ىلإ ةرمتسم ةجدتلا تأئازخلا تلاز امو

 ىتحو ةدحاو ةروص اهل نوكت نأ ردنب هذهك تانارخ نآل كلذ

 ىنرعلا نع كتركنف ىهام ١ برغلا ىف ىداع صخش ةئام مويلا انلأس ول

 لئايقلا نم ىودي ةروص ةيبلاغلا اهمسرت ىلا ةروصلا تناكل ؟ , قيقحلا

 بكر وأ داوج ةرهص ىطتما دقو . هلاقعو ضافضفلا ىرعلا هئادر ىف

 امبرو ) تاحاولا ىف ىانلا ليختلاو لامرلا هءاروو , هئيقدنب هعمو ءالمج

 لحرلا لئابقلا لاجر ددع ديريال كلذ عمو (لورببلا) نم شا
 ةمسل 4هرهء.ءر... نيب نم ةمسل مروءءر... نع مبهاشام وأ

 ( ةنيدم نيرشع امددع غلبي ىلا ) ندملا ريكأ ىفو « طسوآلا قرشلا ىف

 تسيلو « ىنرعلا ملاعلا نم قرشلاو طسوألا ءرجلا ناكس سم“ شيعي

 . ةيضاملا ةليلقلا تاوئسلا ف ثدح ءىجافم روطت درج ةرهاظلا هذه

 ةروطسأ أطخ « رضحتلاب زيمت دق نرقلا لالخ هروطق ىف ىنرعلا عمتجلاف

 . ىلع دم دعب ةمدحلا ةلودلا مايق دنم رصم ىف ودبلا

 ةيرحبلا طابض دحأ ناك نأ )460 ماع ىف ثدح كلذ عمو )

 فرع الق « املاطرا ىف ىرصم طباض عم ثدحت. نيفمثملا ةيكبرمالا

 برضت لهو ؟ حيت و :ةداح ةجحل ىف هلأس ةرهاقلاف شي-و هنأ هنم

 « ؟ لينلا نم برقلاب كتميخ



 ليوا

 لكىف لعفلاب ةدوجوم ابنأ دست ءودبلا ةفارخ ماعلا قيبطتلا ىفو
 ىف ةثيدحلا لامطألا صصق مظعم ىو « ةيسايس ةيروناكيراك ةرود
 . ءارحصلا تارماغم نع اهتاناكح

 نم ىلس لعف در ىلإ ةميدقلا ةيحيسملا فواخع تدأ ةقيرطلا سفنبو
 حبش « حبشلا كلذ هاسجتو « ةيبرعلا ةدحولا » ءاحجت برغلا بناج
 ىلا ءارآلا راه نم ةرمن اهتاذ دح ىف ريتعت ىتلا « رصان ةيروطاريمأ د
 ىف ركفي نيح قيضلاب رعشي ىرغلا لقملا نأ . لصفلا اذه ىف اهانيبت
 ةيمرقلا » ةرابع نأو « ةدحوم ةمخض ةكرح ىف نودحتب نيذلا برحلا
 رمعلا نم غاي ًاقلق ريثتل « ىبرعلا جيلخلا ىلإ ىملطالا طحنا نم ةببرعلا
 نوءطقي نيشحوتم نيدلسمل ةروص نوعشاللا ق بسرتت اهب ةدع أنورق

 «. فيال ١ ترشن ١404 ماع ىفو .ةفوقعم فويسب نييحيسملا سوؤر

 ةروص هعم ترشلو « ةيروطاربمإ ةماقإ ىلإ رصان ةوعد نع الاقم
 تانوفوركملا مامأ ثدحتي اهفو ةلمأكك ةحفص تاألم رصانل ةمحّص

 «رصانلاديعلامج» ةروصلا تحتو . فوقعم فيس هيلع مخض لع همامأو
 نكي مل ) ءمالسالا لمت ةيار تحن ةيبرعلا ةيروبخلا رخافم دجحب
 ىترعلا ملاعلا ىف ةلود لوأ ةدحتملا ةمرعلا ةيروبجلاف : ةرملاب ًاقيقد قياعنلا

 . ( نها ملح ىوسس نكي مل هيلا راشملا ملعلاو : ًايويند ًاروتسد عضت

 برعلا نيب عارصلل ثيدحلا خيراتلا ضرعتسف نحتنو . نذا انمي
 روصلا كلتو « ةيراضحلا تارثؤملا هذه انرابتعا ىف عضن نأ « برغلاو

 ىف لحرلا ودبلا نم برعلا ةفاك نأب ةلئاقلا ةركمملاو . ةثطاخلا ةقيخا
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 ,نيحلاصلا» برعلا ةفاك نأب مزجت ةركف ىلإ ةراهم تلوح دق ءارحصلا

 راصبأ تيبع نأ ةجيننلا تناكو ءارحصأا ةيطارفتسرأ نم نوردحُن

 ةرضحتم ةيبرع ةيموق نع ربعي ديدج ىرضح ليج ةيؤر نع برعلا
 هجو ىفو « نيظفاحملاو نييطارقتسرالا هخويش هجو ىف ام فش « ةلماش

 اوعاطتساو ةيجينارتسا دعاوق اودارأ برغلا ةساسنالو . ةيبرغلا لودلا

 ىنرعلا بابششلا نآلو ء نييطارةتسرالا خوينشلا نم اهيلع اولصحي نأ
 رظن ىف ءأسرعد نكي مل مهميعز نآلو ؛ فالحألا هذه لثم ضفر
 ءارجالا اذه رمتساو . ةثراكلا وم برغلا ةسايس تعفدنا ١ برغلا
 ءانئاقدصأ د لك تام ايدنع ةهم ماع نم مويلا كلذ ىح بيثكلا

 طخس نم هتالظمو برغلا ليطاسأ مهتمح وأ ةروثلا مبيلع تضق وأ

 ةيعويش ةكرح تأدب ةمدصلا هذه نم قيف برعلا د امدنعو . ريهاجلا

 ةفينعلا تاضارتفالاو تافارخلا تركرت ىذلا ىرعلا ديلا سفن ىف ةقح
 . نييطارقةسرالاو نييعاطقالا هتداس لع



 روت ةنسبتقلا ةبورعلا
 مامهجسلل
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 زور دعب الإ ى رع كلب ىلأ ىف اهتاطلس « ةيتفلا ةيورعلا » طسبت مل
 سداسلا فو . نيطسلف تادحأ ىف , ةريخآلا ةشقلا » لع تاونس ثالث
 قورافر أ « ءاضس ةروث دعبو « ١401 مأع ويلوي رهش نم نيرشعلاو

 اذه معدت نولواحي بايشلا شيجلا طابض أدبو « ءاقثم ىلإ « ًاديعب

 يانا عدلات هايكيلا ناكو « رصم ىف ثدح ىذلا ىضخضراتلا لوحتلا

 . لحارملا مسيمج ىف مهمعزب ىذلا وه

 لاكشأ نم لكش ىأ :ىلاتلا لاؤسلا زرب ةروثلا تحمي نأ درجعو
 ةيناملربلا ةيطارقمبدلا ةداعإ ةركف ىئايكسبلا ذيحو ؟ رص حلصي محلا

 باطو « ةيابلأ ىف اوقفاو ممن ريغ . كلذ ىف طابضلا هؤالمز ضراعو
 تاموكنلا هذهىرت نأ ةطيرشلع ةموكح فلؤي نأ دفولا بزح نم
 ءدفولا ضفرو . ىعارزلا حالصالا ةصاخيو ةيساساللا تاحالصالا
 ةيبرغلا ةيطارقميدلاب) ليجعتلا ىودج ىف رصان كوكش تأدب انه نمو
 )وهم ىاع لالخو . ىعارؤلا حالصالا نوناق ردصو . رصم ىف
 تاعايللا نال كلذ , ةمزأ ولم ةمزأ ةرئاثلا رصم ىلع تيلاكت 964١و
  دئالا دهعلا بازحأو « نييعويشلاو «نيملسملا نابشلا نم  ةؤلتخلا
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 دقل . تاياختالا تلجأتو « ةطلسلا مامزي كاسمإلا لواحت تناك

 ريغ « طقف بقارملا رود بعليس شيجلا نأ نابشلا طابضلا ضرتفا
 صأ ةسايسلا ناديم نم مهاحسنا نأ تقولا رورمب اودك أت مهنأ

 . ليحتسم

 بك نع رصم نوبقارب برعلا نوينطولا ناك ةرئفلا هذه لالخو

 ىلا ةدايقلا عون وأ ءاهب تماق ىثلا ةروثلا عباط نم نيقي ىلع اونوكي ملو
 رصم نآل كلذ « ًارمتسمو « ًاديدش مهماهتها ناكو . ةيابنلا ىف رهظتس
 ملاعلا بلق ىف عقت ىهو ءامدقت اهرثك أو ةيبرعلا نادلبلا ربك أ تناك
 ةموك-لا ىلع راث نم لوأ ىهو « ةيبرعلا ةراضحلا باق ىفو « ىنرعلا
 نوئشلا ناديم ىف ةديدجلا رصم هلعفتس ىذلا امو . ةرابنملا ةيعجرلا

 . ؟ ةيجراخلا

 : ىربك لئاسم عبر أ كانه تناك ١

 .نادوسلا لبقتسم - م ةيناطيربلا شويجلا ءالج - ١
 . ىريكلا لودلاب اهتقالع م« ىبرعلا ملاعلا ف رصم رود - ©

 ًاضيأ اوأدب ا لئاسملا هذه ىف رصم ء نوردتخم ه نوينطولا أديو
 .ةيعامجالا تاحالصالاب د 00 ابطايض ماهتها نوريتخي

 ةروثلاةموكح تحرتقا دقق «ناد كال قظفضم|مف الوأ قافتالا متو
 وأ رصم عم داحنالا نيب رايتخالاهتج ني ةكلا اتي نأ اياطبرب ىلع
 هسفن كح وحن اعيرس نادوسلا ناو ءاناطد تقفاوو . لالقتسالا

 اهتايح نايرشش ىلع رطيسي دلب ىلع ىديلقتلا صم قلق نأ ريغ . هسفنب



 لافو

 .نادوسلا نوثش ىف ةريبك لخدت ةروص ىف ىرخأ ةرم رهظ (لينلا هايم)
 .هرايتخارصم تابقو«ةباهنلاف لالقتسالا راتخا ىنادوسلا ناملرلا نكلو

 مامأ قي رطلل ديبعت ةباثمب نادوسلا لوح ىرصم واجيالا قاغنالا ناكو
 هذدهْنأ برغلا ةساس ىأرو « ةكئتاش ةلكشم ربكأ ىهو ؛ءالجلا تاثداحم

 ماعفو.ةدرابلا برحلل ةيجيقارتسالا لكامشملاب اماتاطايقر ةطبترم ةلأسملا
 «ةيكيرمآلا ةيجراخلا ريزو « سالاد ماق « ءالجلا ةيقافتا ليقو « 196+

 اكيرمأ اهب تبحر ىلا ) ةروثلا ةموكح عم ثحابتلل ةرهاقلا ةرايزب
 ليد ىعافد فلح ىلإ ةجاحلا ىدم رصان ىئابكبلل حضوأو ( ةيادبلا ىف

 « ةريثكو ةريغص ىرخأ قرطبو « ةقيرطلا هذبمو « طسواألا قرشلا نع

 الئاق هيلع رصان دروءرصم نم بحسنت ىل ايناطيرب ىلع اكيرمأ طغضت
 .قرعلا ماعلا ءازجأ نم ءرج ىأو ىربكل ود نيب فالحأ ةبأ ضراعت هنإ

 نوكم امدنع « طوطخلا ةيجيتارتسأ ١ ىودج ام : الئاستم درطتساو

 ةيجراخلا ريزول رصانلاقو ؟ءلخادلانم موجمو دوجو وه حلا رطخلا

 بحب ةيحج راخ ةرطيس ىأ دض ىبرعلا ملاعلا نع ييلسلا عافدلا نإ ةيكءرمألا

 - ثيدحلا مبعمت# نوئبي مو « برعلا لمث عمجت ةوق ١ ىف لثمت نأ
 ةبيخمس حأ دقو « عئتقم ريغ وهو سالاد رثسملا داعو . ةيموقلا ةوق اهنا

 . ءالجلا ةيقافنا ىلع عقوت ىل ارالجتا ىلع طغضي رمتسا هنأ ريغ « لمأ

 بتاج نم ةيوسن قافتالا نمضتو ١ هع ماع ىقافتالا م اريخأو

 لانقلا ةقطنم ةد عاقب اوظفتحي نأ نييناطيربلا نييندملل حممست ءرصم

 تضرعت اماذا عوجرلاب نييناطيربلل ممست ا « تاونس عبس ةدمل ةمخضلا

 عقوو . ةيلنجأ ةلود نم موجمل « ةيبرعلا ةعماجلا: ىف دلب ىأ وأ  ايكرت
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 دعب ايناطيرب عم ةيوست ن].) ًابيحرت دجت مل ىتلا ةيوستلا هذه ىلع رصان
 ةيدايح رصم نأ عبمللا مامأ دكأو . ( ًابيحرت دمت الأ دبال ناك اماع باب

 هتسايس نأ سغ . ةيبرعلا ريغ فالخحالا ةفاكضراعو ءملسلا نمز ىف

 فيصقو.ًابيحرت قلت مل ىلا ةيقافتالانوملتمملا ناوخالا لغتساو.تيت مل
 ىعشرٌو مف رصان لاشءاةلوا< اهنم ؛ةرركتم ثادحأ دع وء لو هماع

 ١ . ةيئاهت ةفصب نيدلسلا ناوخالا عق مث « ةيردنكسالاب دقع

 نيينطولا قوفص ند ديدج ميمصت لئالد ترهظ هسفن ماعلا اذه قو |

 .شكارم ىفىسنرفلا كحلادض ةمراقملا تفعاضتو .ةقطنملا ءاحنأ ىف ب رعلا

 ضوافتلا لع سذارف سيدنم ربجأ امءسذ وت ىف ةلثامةمواقم كاته تناكو

 ةروث تأدب 44 مةنسريفوتىفو .مهسفناب مدلب اومكحي كل نييسذوتلا عم
 رتوتلااذه عم ًاريبك ًافطاعت رصم تدبأو . ةيذراتلا نييرئارجلا نيينطولا

 ىلامش نادل نوينطولا فلأ 1464 ماع نم ويام ىقو « ىرعلا برغملاف
 ىو قرشلاىصقأ ىفو .ةرهاقلاف تدقعنا تلا ريرحتلا ةنجل ةثالثلاةمقيرفا

 هترقأ ىذلا ممدةلا ىمايسلا ماظنلا ىلع ىوق طغض رداوب تربظ ندرالا

 امنع « 4و ماع ذنم هلك أب ةيندرآلا ةسايسلاعباط ريغت دقا . ايناطيرب

 ةندهلا طخنيب ةعقاولا) نيطسلف نم ةبقابلا ةيقبلا_« ةيبرعلا ةفضلا» تقحلا

 . ندرالا قرش ىمسي ناك امب تقحلأ ( ندرالار هنو ليئارسال قرشلا

 ةبرعلاةيموقلانواثمي !وناكو « نييفيطسلفلا برعلا نم ناكسلا اثلث مبصأو

 ماع قو . تيوصتلا قح مهل نأ ريغ « نيثجاللا نم مهفصنو «ةرضحتأأ

 بلاطم نقض ىل ةرابمب هميظنت مث ماع تيوصت كانه ناك و64

 1 . ةريبك ةلالد هل تناكو . ةقلقلا ةيبلاغلا هذه
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 نامل ]تاياختنالا تداعأ 1104 ةنس سمتيسرهش ىف « ةيروس ىف
 نيذلا ةساسلاو نوفقثملا هفلأ ىذلا « كنعبلا بزح باون نم ًاريبك ًاددح
 ةدحولاو ةيك ارتشالاو « دايحلاب اودان نيذلاو « برغلا دي -ىللع اوبلعت

 عنيمج لح ديعسلا ىرون ىأر ؛ قارعلا و . . ةكسامملا ةلجاعلا ةيبرعلا

 ةظفاحملل ىضاملا ىف هرايتخا مت ىذلا ناملربلا ليطعتو « ةيسايسلا بارحالا»

 نهأرلا عضولا ىلع .

 مايق ىلإ ريشت ىتلا لئالذلا حوضو ظحالن نأ انيلع نأ لوقلا رجوم

 ةيتفلا ةبوورعلل معزك زرب دق رصان ىئئابكبلاو 145 مأع اذه ثدح

 لصو برغلا نأ حضاولا نم ناكهنأ الإ ء طسوألا قرشلا ىف ةدوجوللا

 ثادحالاب كرحنتو كرت ةلحرملا هذه تناكو ةفينع ةديدج ةلحرم ىلإ

 قرشلاو طسولا ىف ةرئادلال .. 1

 لكاشم هاي ةرياغم ةرظني ةلوغشم برغلا لود تناك كلذ عمو

 لكلا ىلإ لوصولا متو « ةينيصلا دنملا ىف برحلا تبتتا دقل . . ةقطنملا

 .'ةدرابلا برحلا ةسايس ىف ةديدج ةلحرم اذه حتقو « فينج ىف ريخآلا

 هَ رغلاعقاومب ايوروأىف ىطتلطالا فلح طبر لوآلا ب رغلامراصو
 سالادرثسملا ملأو . ايلارتساو نيييلفلاو نابايلا فو .. ايسأ قةيجيت ا رثسالا

 مامضنالاب ناتسك انتعراسو 2 ايسأ قرش ىلونج فلاحة مظنم نوكت لع

 ةدختملا تايالولنم ةيركسع ةنوعم قلثت تناك ىلا ىهو ء فلخلا اذه ىلإ
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 هنيب ةيجيئارتسالا ةكبشلا هذه لامكشسا ىلإ ةجاحكلذ دعب كانه تلظو
 طسوالا قرشلاؤو ( ىطنلطالا لاهش فلح ةمظنم ىف) ايكرتو ناتسك اب
 .تعقوو ؛ةدهاعم اتدقع دق ناتسكايو ايكرت تناك ,4ه 4 مأع رخاوأ فو
 . ةدحتملا تابالولا نم ةيركسع ةنوعم اهاضتقمب قات ةيفافتا ىلع قارعلا

 ةماهلا لورتبلا لوقح ىلإو قارعلا ىلإ قافنالا ةكبش ده برغلا ىأتراو
 ةيبرعلالودلا عيجشت ىلإ قارعلا ةيوضءىد ٌتنأ ًاضيأ لمأي ناكو . كانه
 : مايضنالا ىلع ىرخألا

 ىف ةطقنلا كلت مفي مل برغلا نآل كلذ ) ءارولا ىلإ علطتلا دنعو
 دق تارارقب ١04 ةءابت ف تبموجثاالثلا برغلا لود نأ دجن ( اهنيح

 .ةدع نيئسل برعلاو برغلا نب تاقالعلا ىلع رئؤت

 هنأ ىلع( اهل] اوتفتلي مل ةساسلا نأ الول) ةحضاو لئالدلا تناكدقلو
 ."ةدعاقلا نم ديدج ماهتهاب ىنبرعلا ملاعلا ىف رمي ناك هلك أب ىسايسلا ماظنلا
 عم تدقع دق ةيروثلا ةدايقلا تناك ءرصم ىف «ىبرعلا ملاعلا بلق يفو
 مت تناكاهنأ ريغءتاقالعلا نيسحت مامأ بايلا تحتق تاقافتا ايناطيرب
 اذإو . اهق ريبك كش كانه نوكي نأ نكمي ال تلا ةيرصملا تاهاجتالل
 رصان تاءاعدا ةيدج ىف ككشلا ىلإ اولام دق ندنل ىف نواوئسملا ناك

 ريصت نل هتموكمح نأ تدكأ ١464 ماع ثادحأ نأ الإ « ةيدامجلا

 . ةيدايح ريغ ةسايس ىلع لاوحالا نم لاح ةيأن

 .تاطلس ةحارصب_ ىدحتت ةيموقلا تناكدقف ءىبرعلا برغملا ىفامأ
 ةيناطي بلا ةسايسلا روحت - ىبرعلا :قرشلا ىفو.٠ ةثالثلا ملاقالا ىف اسئرف



 للا

 مغرلاب « ةريبك ةروصب ةهوركم ديعسلا ىرون ةموكح تناك ىديلقتلا

 . ةيبرغلا لودلا عم ةديدج فالحأ ىف لخدت مل ابمأ نع

 هحلاصم مدخخيس له هسفن برغلا لأسي نأ نذإ ىرورضلا نم ناك
 :ةقطنملا لود: عم ةديدج فالحأ دقع ىلع ملأ وه اذإ ءرطخلا ابضرعي وأ

 نم ناكدقلو . . ؟ ًايبعش ًاديبأت قان ال هميدقلا فالحالا نأب معلا

 ةروصب - رظنلا ديعت نأ ابنم بلطتت ةيبرغلا لودلا لاصم نأ مضاولا
 'راكفأ ميفتت نأو «ةقطنملاهذه ىف هلك أب ىديلقتلا اهرود ق_ دج ةقيمع

 نم ناك دقلو ..:ةطلسلا بتارم ىلإ العق لصي أدب ديدج ليج لويمو
 هذه لصفن نأ ىلع « رظنلا هداعإ لإ هتاحت برغلا رعشإ نأ نكمملا
 ىثلا لئالدلا تداز دقلو . . ىرعلا ملاعلا ى ةيتيفوسلا ملاصملا نع ةلأسملا

 له. : برغلا لءاست اذه لجأ نمو  ةقطمملاب تيبفوسلا ماهتهأ ىلإ ريشت
 برعلا ماكحلا عم نواعتلا قيرط نع هفالحأب ظفتحي نأ هب ردح

 1 ؟. . نيهوركملا

 ىه «سنارق سيدنم ةسايرب ةيسنرفلا ةموكحلا تناك نيحلا كلذ ىف

 شكارم ةيضق ىف الثف « تالؤاستلا هذه ىلع ًائزج ًادر تعضو ىلا

 هفصوام ءازإ ريهاجلا لعق درل ةجيقن امهفيلح ناكل شفلا نكلو « سفوتو
 امدعبو « هيقيرفا ىف ثدح امدعب « ةيقيرفأ لامش ىف « لامهالا م ةسايسب

 . !ذه لعفلا درا ناك ١ع ماع ىفو « تاطرو نم ةيئيصلا دنملا ق ثدح

 . رئازجلا قيرط نع كلذ ناكو « ىنرعلا ملاعلا ءاحنأ ةيققب ىف ريطخ ىدص

 ىدحتلا ةهجاوم ىف ايناطيربو ةدحتملا تايالولا اتموكح تلشفو
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 4 )؟08 ماع لئاوأ ىف لشفلا اذه لع خضاو ليلد لوأ رهظو . ديدجلا
 95 ,دادعب فلح ىف الكم

 ديدج فاحىأ دقعي نأ هنأ ديعسلا ىرون ناعأ 4 ماعريمسيد فو
 :هتفلأ ىدلا ىعافدلا فاحلا ءاضعأ الوأ ريشتسي نأ نود ةيبنجأ ةلودعم
 سيئر عم ًافلح زووم ماع رياني ىف ء دقع كلذ عمو . ةيدرعلا ةعماجلا

 دادغ فلل ةيدقم قارعلا - ىرتلا فلما كلذ ناكو م ايكرت ءآرزو

 < ناريإ دعب امف مص ىذلا ( تيهقوسلا دض ةصاخنيو لدايتملا عافدلل )
 دعيو . اهتقفاومىلإ روفلا ىلع « ايناطيرب تراشأو . ايناطيربو ؛ ناتسك ابو
 ةموكملاو ديعسلا ىرون دض الجاجب ًايئاعد ًاموجم رصم تفش مايأ ةعبرأ
 : ةيناطرلا

 الهادصو « برعلا دنع ةيرصملا ةلجلا ىدص ىف رظنن نأ انل ناكاذإو
 مبف ءوس دوجول ةجيتن نيفرطلا نيب تلصق ىلا ةوحلا انيأرل ء برغلا ىف
 كلوأ دادش فال ةح رصلا رصان ءارزولا سيئر ةضراءم تناك دقلو

 .هراظتناف ةيتفلا ةبورعلا تناكىنذلا معزلا هنأ ىلع « غماد ريبك :ليلد»
 .ليجلا اذهل ًازمر مصأ ىتح ةعرسب هتناكم تعفترا ةظحللا كلن ذنمو
 . دعاصلا

 ..برعلا نويتطولاىأر دقل . . طخسلاو بضغلاب رعش برغلا نأ ريغ
 < ىنردأا ملاعلا ىف ريبكلا اهزكرمل رصم بناج نو افانئتسا ة وطخلا هذه ىف

 هىرعريغد ىركسع روتاتكدل ديلو رامعتنسا اهنأ لعاهرسف برغلا نأ ريغ



1١177 

 . سوسلا ةأنق ةقطغم نع ءالخلا لع تقفاو

 .ملاعلا عقاو نيبو ةدياسلا برغلا راكفأ نيب ةوملا عاسنا نم غلب دقت

 قموكملا لعجتس (10) ءالجلا ةيقافتا نأ ايناطيرب تنظ نأ « ىنرعلا
 .موجم قطت مل ايناطي ري نأ دكؤملا نمو . ليجلاب ةلاحع ال فرتجت ةيرصملا

 .ردمل حصي ال ىتلا ةيبرعلا راطقالا ىف ةيناطيربلا ةسايسلا للعرصم ةموكح
 1 اهنوش ىف لخدتت نأ تعز 78

 ,ماع- رياريف نم نيرشعلاو عبارلا َْق ايمسر دادغب فلح نالعإ متو

 .ليئارسإ تنشدقف « ةيناث ةيخمرات ةثداح تعقو مايأ ةعبرأ دعو « 5-7

 ءاموجم ( ًاينيطسلف ًايبرع ًاثجال ١٠ر٠. .. مضي ىذلا ) ةزغ عاطق ىلع
 .رصم تدقفو . دودحلا تاراغا اهتاج نم ماقتنا هنأب هّتفصوو « ًافينع

 دقنم ليئارس] فرع ثداح. رطخأ « ةزغ ةراغ] ١ تناكو . ةريثك ًاحاورأ

 ,لع_لديامدك ؤتةظحللا هذه ىد « ةروثلاةموكح تناك دقلو .144 ماع

 ؛انييو - ىيئارسالا ىبرعلا رتوتلا فانّدتسا ىف بغرتال اهمأ ىلع  لقألا

 ليئارساو رصم نيب ةعقاولا دودحلا لعةسايسلا هذه جاهنتا ف ترمتسا

 .لبقنم ةندملا بقارم زيرو لاريجلل تاحارتقالا نم ةلسلس ةروص ىف د

 .. ديدج نم أبسفن حيباست ىلع ممصت ةزغ ةراغإ اهتلعج ( ةدحتملا ممآلا

 ديازنت ثداوحلا تذخأ ء رياربف رهش ىف عقو ىذلا ليئارسا مودم دعبو

 ,سطسغأ ىو . ىنايا ءارج] ذاختان بلاطت تاحرصلا تعفتراو « ماظتناب

 رصم اهتمدق تاحرتقم ةدع ليئارسأ تضفر نأ دعلو « |68 ماع
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 ةيرصملاةموكملا تذختا , دودحلا لع رتوزلاةدح فيفختل ةندحلا ةنجلو
 (نييئادفلا) ةيركسع هبش ةيئادف تادحو فيلأت نمضتي « ًاريطخ ًارارق
 . ليئارسإ لخاد لاسنلل

 كلذيو « دادغي فلح ىلإ ايناطيرب تمضنا 94١ه ماع ليربإ ىف
 ءرصا هز زع ربشلا سفنىفو مانلا برعلا نييتطولا طخس أهسفف ىلع تيلج
 بوعشلا تؤم ىف -رييك ىمايسك- هبعلىذلا رودلل هتماعزل برعلا ةسامح
 ضرع جنودلاب ىفو . جنودناب ىف دقعنملا ىخيرانلا ةيريسألاو ةيقيرفالا
 لاوط فقأتسا كلذ عمو . ةيفيص ةحلسأب هديوزت رصان ىلع ىال نياوش

 لعلوصحلا لجأ نم ىلوالا هدوهج فيرخلا لئاوأو ١ةهم ماع فيص
 دويق نود « ةدحتملا تاءالولاو ايناطءرب نم ةديدجلا ةحلسالانم تاي

 نايبلا الثمم .ةياغلل ريما فقوم برغلا لود تهباج كلذ عمو ! ةيسايس ٠
 نهارلا عضولا ىلع ةظفاحلا هيف تلواح دف . ( ١46٠ ماع ) ىالثلا

 برعلا نيب ىركسع نزاوت دوجو نم دك أتلاب كلذو نيطسلف ىف ةئدبلل
 ىف ريكفتلا ىلإ ناليمت ناتلودلا نكت مل كلذ ىلع ةوالعو . نيطسلفو
 برالا ةسايس ) امهتسايس ضراعق ةيرصم ةموكح ىلإ ةحلسالا ريدصت

 1 ةدشو رارصا لكب هقطنملا ىف ( ةدرابلا

 سفانتلاو « ليئارسإو رصم نيد رتونلا ملِي 40١ه ماع ريمتس فو
 ترغ ريمتيس رهش نم نيرشعلاو ىداحلا ىفو . هتورذ ءةحلسالا لع

 تناكو « اهلتحاو ةجوعلا لوح ةعقاولا ةثلثملا ىضارآلا ليئارسإ تاوق

 اهنأ ايمسر تلو « رصم عم ةندهلا طخ ىلع ةمقاو ةقطنملا هده
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 رصان نلعأ ريمتإس رهشنم نيرشعلاو نماثلا فو .حالسلا ةعوزنم ةقطنم
 ةحلس الا نم ةمخض تايك ءارش ىلع ايك افواسوكيشت عمت دقاعت رصم نأ

 اذهل ةجيقت برغلا ىف قلقلا عاشو « ةريخذلل عناصم كلذ ىف امب « ةديدجلا

 ةيتيفوسلا ةلتكلا لوخدل ةجيقن وءرصم بناج نم ريبكلا ىلاملا طابترالا

 نأ عيمجا مامأ رصان دك أو . طسوآلا قرشلا ىلإ  ةروصلا هذه لع

 بهذملا قتعَل نأ ةيبرعلاةيموقلا نأو « رصءدايح ىلع رثؤتال ةقفصلا هذه
 ةيراجت ةيلمع هرابتعاب - ةيتيفوسلا ةلتكلا ضرع لبقي مل هنأو « ىعويشلا

 صريحة  رداصم نم حالسلا ىلع لصحي ىكل اهلذب ةريثكدوهج دعب الإ
 طسوألاقرشلا باوبأ مفي رارقلا اذه نأ ىأر برغلا نأ ريغ . ةيبرغ

 ىتيبفوسلا لغاغتلا مامأ ابعيراصم ىلع « ةيقيرفا ىلاتلابو ه .

 ةيكافواوكيشتلاةحلسالا ةقفصنأ,كلذ دعب ء« برغلا ضرتفا دقو

 .ليئارسإنأو؛ليئارسإ عمةحلسملا ىوفلا نازيم تبلق دق رصم اهتدقع ىنلا

 لوصحلاقيرط نعنزاوتلا ةداعإ ىلإ -طقق اريخأو  اريخأ الإ دمعت مل

 .«فيال» ةلجع لسارمل ركذ رصان نأ ريغ . اسنرف نم ةديدج ةحلسأ لع

 ةيك انوا وكيشتلاة<لسالا ءارث ررقت م رصم نأ « | ؟66 ماع لئاوأ ىف

 ' لمكت امدنع اهتوق ىلع ءانب او « نيحلا كلذ ىف ليئارسإ ةوق ىلع ءانب
 ,عاونأ ليصفتلاب ركذو . اهنم حالسلا ءارشل اسنرف عم ةيرسلا اهتيقافتا
 مويلا ىفو . ليثارسا ىلإ اسنرف اهردصتس ىتلا ةيسنرعلا ةحلسألا تاينكو

 اسفرفنمةحلسألا ءارشل ةيقافتا ةيأ دوجو ليئارسإ ثدحتم ركنأ ىلاتلا

 اسنرف نم ةلسرملا ةحلسالا نع « ١١ه ماع ىف ماثلا طيمأ اهدنع نكلو

 عونلاو كلا ىف « ةهباشم اهأ بيرغلا نم ناك ٠ رصان رك ذ ىنلا ليصافتلل
 ماع اهف رعب هنأ 6 .
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 , ةثدحلاو ةميدقلا برغلا ةسايس نيب ارصلا مقافت 15هك مأع فو

 نامعىلإ رام لارتجلا لصوو . رصان اهمعزس ىتلا ةيوقلل ةديدجلا ةيموقلاو.

 . دادغب فلح ىلإ مامضنالا ىلع ندرآلا ثحبل 2(« ةوم ماع ريمسل د ّش

 مادختسا متو . هنالواحع نعىلختلا ىلإ رطضاو ىضوفلاو جاجتحالا معو

 عمقل - بواج نوج ريسلا هدوقي ىذلا ىبرعلا قليفلا - ندرألا شيج
 فده ريكأ اشاب بواج مبصأ نأ كلذ ةجيقن نم ناكو « تابارطضالا»

 هذه عاجرإ ىلإ برغلا لام ىرخأ ةرمو . نييناطيربلل هجوملا قنحلل
 «رابكلا « نويسايسلا ءامعزلا ززعو . اهدحو ةرهافلا ريادت ىلإ لقالقلا
 - « نوبيطلا ١ برعلا كلوأ  امهريغو قارعلاو ندرالا ىف نوظفاحلا:
 . نييفحصلاو نيبب رغلا نييسامواب دلا عم مهتاشقانم ىف هاجتالا اذه اوززع

 تايالولا تم“ ؛ ١؟هه ماع نم ريمسيد ىف « ًاضيأرهشلا سفن ىفو

 ىف ديدجلا ةيتييفوسلا ةلتكلا ركرم مامأ فوقولا ىلع ايناطبريو ةدحتملا
 ىلاعلادسلا عورشم ءانبل نيريبك نيضرق م.دقتىف رظنلاىلع اتقفاو نأب رصم

 ناوسأ ىف مخضلا

 واحنا ضرع نع ةرايع لوآلا ضرقلا لعج ىلإ ةبجتم ةينلا تناكو

 لاق ىذلا ىلودلا كنيلا نم مدقيف ىناثلا ضرقلا امأ « كرتشم ىيرمأ
 « رصم عم ةيليصفت تاثداحم تأدبو ' ماس دسلا عورشم نإ هؤاربخ

 اهبعلت ةيعل اهن] : نيلئاق ةحارصب برغلا ىف نوعلطملا نوقلعملا ابفصوو

 مغرلاب ةتاشأ بكراك ىف ًائيش.ارسختل ايناطيربو ةدحتملا تايالولا

 مل امهتيهارك دادزت ماكح عم اهنايعلي ايا



 لحو

 كاذحألا نم ةلسلس هعم بلج : 1461 ماع نم سرام رهش بلجو .
 ظاوشاللل ايمارد ًاساكعنا ثادحألا هذه تناكو « ىبرعلا ملاعلا ءاجرأ ىف
 تالافتحا ءسنوتو شك ارهىف ؛ كاته تناك . ةيموقلا اهعطقت ىلا ةعبرسلا
 نيتعبات انناكنأ دعب ؛ لالقتسالا لع نيتلودلا نيتاه لوص< اجابتبا ماقت

 اهنادقفل ةجينت ةريزجلاب ظافتحالا لع اسنرف ممصت دادزا دقلو . اسنرفل

 كلذ تررق اهنأ تبث ليلد دوجو مدع نم مغرلاب « شك ارمو سنوت

 ىف ةينطولا ةروثلا دناست ىتلا رصم ىلع اسنرف طع دادزا اك . دمع نع

 ىف ةيونعملا ةيموقلا حور عفترت نأ ديال ناك. ىرخأ ةيحان نمو . رئازجلا
 . سفوتو شكارم لالقتسال ةجيقن ىبرعلا ملاعلا عوبر عيمج

 اهتسايس ةيدوعسلا ةيبرعلاو ةيروسو رصم تقسف ىنرعلا قرشلا ىفو
 اذكهو « ةرهاقلاب دع ىذلا عامبجالا ىف كلذو « ةيمسر رو ةيدايجلا

 سرام ثادحأ ريكأ نأ ريغ ىبرغلا دادغي فالحل رقاسلا ىدحتلا دادزا

 نكي مل « راب تارهاظم » دعبف ؛ ندرألا ف تعقو امبإ ئاتن اهرثكأو

 نيينطولا نأ ريغ . دادنب فلح ىلإ ندرآلا مامضنأ ىف ىدج لمأ كانه

 ىصلأ نيسح كلملا عانقإ نولواع نيماع ةدم اواظ نذلا  نيبتدرآلا

 . ًاحاحلإ مويلا اودادزا دق - ايناطيرس ندرألا تاطايترا ءابناب

 هنال ايطارقتسرا هنم ءزج دع:ىذلا  باشلا اذه رودقمىف دعي لو

 ايناطيرب هنم ءزج دعي ىذلاو ء ءارحصلا ىف نيقيرعلا نييمهشاهلا نم ردح

 ايناطيرب ةءاصول هدالب تعضخو تسريه دنأسو « وراه ىف لعل هنآل
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 نييموقلا رظن ةهجو لهاجتي نأ باشلا اذه رودقم ىف دعي مل  ةليوطلا

 . ايناطيرب نوهركي مهنآل هشرع نوهركب نيذلا

 نييهوقلا حاحا نيب « سرامور يار يفوريانب ىف « ًاددرتم فقو هنأ ريغ
 نييساموا.دلاو « اشاب بواج بناج نم داضملا حاحلالاو « هب نيلصتملا

 رياربق ربش ةياهت ىفو « ةأْجخو . ةميدقلا ندرألا ةساس ةرئادو « نييناطيربلا

 ندرآلا كلم ه١ وه بواج نأ ةيناطيرلا تالجلا ىدحإ ىف نيسح أرق

 كلذ درط ىلإ عراس ا نانا ماع سرام لوأ فو . ًآقح « جونملا ريغ

 ثيح نآلا ريغت دق دليل هتايح مظعم بهو ىتلا ريبشلا ىناطيربلا ىدنجلا
 . هفرعي دعب مل

 ءاج هدرط نإ : ندبيأ وتنال لاقو ء ندنل ىلإ اشاب بواج راط

 مدتلا هنأ ريغ « ندرآلا ىف « نيفرطتملا ١ نم ةنفحو رصم رودتل ةجيقن

 سفن ىفو فينع ءىجافم ءارجإ ىأ ذاختا مدعي حصفو لقعنلا بناج

 طسوالا قرشلا ىف ةلوجي موقي « ةجراخلا ريزو « ديول نيولس ناك تقولا

 ,سيئر ىلإ بواج درط ءاينأ تءابج امدنع رصان عم ءاشعلا لوانتي ناكو
 ىذلا ديول رسل أبتلا رصان لقنو . ةدئاملا لع وهو ىرصملا ءارزولا
 درطي, ىلا ةرثملا ٠ ةرهافلا ف وهو ءراتخا دق ارصان نأ روفلا لع جتستسا

 . اهيجراخ ريزو قيرط نع ايناطيرب لذي ىل بولج ابق

 ديول رسملا راط ء ندرألا ىف تالافتحالا نم ناكرب كانه ناك ابو

 هلاقو 0 جتنتساو «جاجتحالا تأ رهالظم نم دبا نما دجو ثيحنب رحبلا ىلإ



 ليلا

 تارهاظملا هذه نإ « برعلا نم ىئدقلا ايناطيرب ءاقدصأو هوراشتسم 4

 ًاثيشف ًائيشو . ةرهاقلا نم سماوأ ىلع ءانب تاذلاب تقولا كلذ ىف تثدح

 معذ صاوأ ريبادتل ةجينن جايه ىف شيعي برع ملاعل ةروص برذلا مسر

 اسفرف للاصم رطخلل تضرعل امل عشيلا هلخدت الول هنأو 2« ىرصع

 املو « قرشلا ىف ةيديلقتلا ايناطير. طاصمو « ىبرعلا برغملا ىف ةيديلقتلا
 . ةدرابلا برحلا ىف ثالثلا برغلا لود ةسايس ىدحتلل تضرعت

 لود نم ةلود لك لخدت نأ 146 ماع ظح هوبس نم ناك دقلو

 نع اسنرف : ابرج ولو ةلصفنم قرط ربع عارصلا اذه ىف ثالثلا برغلا

 امو بواج درطو دادنب فلح قيرط نع ايناطيرب « رئازجلا قيرط
 ةدحتملا تاءالولاو « هقطنملا ف ىديلقتلا اهعضوا ىدحتلا نم هل تضرعت

 سالاد رثسم هريتعأ ىذلا ) برعلا دايح ةقلعتملا ةلماشلا لكاشملا نع

 . ىيبقوسلا لغلذلا قبرط نعو ( قالخالل ًايفانم

 برذلا ضرع لوبق ةروثلا ةموكح تررق ويلوب رهش فصتنمفو
 اذه هعمو نطنشاو ىلإ أدئاع ريفسلا راطو « ىلاعلا دسلا ليومتب صاخلا

 ش . كرويوين ىلإ هلوصو ىدل هعاذأو ءرارقلا

 ضرعلا لعو دسلاعورشم ىلع هتمفاوم ديدج نم ىللودلا كتبلا دكأو

 لباق امدنع ءويلوي رهش نم رشع عساتلا ىفو . مايأ ذنم هب مدقت ىنلا

 ناسلب ثدحتم دكأ رارقلا هعم ثحبيل سالاد رتسملا ىرصملا ريفسلا
 . عورشملا ليوقل دادعتسا ىلع ايناطيرب نأ ةيناطيرلا ةيجراخلا ةرازو
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 رّبسملا ىرصملا ثوعبملا كرت نأ دعب ؛مويلا كلذ ءاسم ىف ثدح كلذ عمو
 نام نييفحصلا ىلع ةيكبرمآلا ةيجراخلا ةرازو تعاذأ نأ « ٍشالاد
 ةيداصتقالا رصم لاوحأ نأ ةمعاز « دسلا ليومتب اهضرع هيف بحنسل
 . تروهدت دق

 ع كلذ لبق أبنلا اذه غلبت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ضورفللا نمو
 رودلا ةقيقح نإ . ىلودلا كنبلا لعق كل ذك « ةعيرطلا سفن جهذت امم اذإو

 . . ضومخلاو كشلا هفلي لازام ايناطيرب هتبعل ىذلا

 .تدح يتلا عفاودلا ةقيقح ةلماك ةروصب دعب فرعي ملو
 .هزاجيإ ىف ليثم هل قبسي مل ىذلا رارقلا اذه ةعاذ] ىلإ سالاد رتسملاب
 .ةضراعم نع رظنلا فرصب « سالاد نأ وه ماعلا داقتعالاو . هلالذإو

 دارحلل ةينلع « ةي_ساق ةعفص هجوي نأ دارأ « ضرقلل س رجنوكلا
 .قرشلاب بعلب ارصاننأ ىلإ ةلوتسملا ةيفحصلا تاقيلعتلا تراشأو . ىبرعلا
 داحتالا نال كلذ ءوه ديفتسي كمل ضورقلا ةأسم ى برغلا دض
 ميدقت لجأ نم سفانتلا ىف كرتشي دق هنأ ىضم ايف عاذأ دق قيبقوسلا
 < لالا ةعببطب « ىلوآلا ةيبرغلا ضورعلا نم فدحلا ناكو . ضورعلا
 .. ةقيرطلا سفش سفانتت نأ

 « ةمضاو ةبضاغ ةجهليو ء ويلوي رهش نم نيرشعلاو ىداحلا ىفو
 مغرب ىلاعلا دسلا ىنبتس رصم نإ : ةدشتحلا ريهاجلل رصان سيئرلا لاق

 - ( قيرطلا ف سيل اهضرع نأ ىلإ تأموأ دق وكسوم تناك ) ءىث لك



 لقت

 هذه 207 , ةدحتملا تانالولا نع ثدحتت وهو ةينأرق ةيأ دروأو

 فاللتخالل ةاعارم نود ةيألا هذه ةمجرت مث امدنعو . نييكيرمألا ةيآلا
 ةيبرعلا ةغللا اهيلع موقت ىنلا ةغلابملاو برغلا تاذل نيب ظافلالا ةلالد ىف

 اوتومي نأىل] اوقنتخيلف وحنلا اذه ىلع نييكبرمآلا ىلإ تلصو

 ةيسنلاب . . كظيغب اوتوم لق : ةينآرقلا ةيآلا نومضم نأ عقاولاو

 : نييكرمآلا ىلع ةيلاشلا ةرابعلا عقو هعقو ىف ودعبال برعلا نيعمتسلل .

 ةثداحلا هذه تناكو « . هيف انعرشام نحن فتأتسنس ة ريحبلال] اوزقمملف ٠

 قو. يرعلا و ترغلا ني عاربملا ق ظفلا ةلال5 كش مقافت ىلع اليلد

 . . ةريطخ ةمرأب رذنت ناك ةرملا هذه

 قوتنأ ريسلا ناك امدنع « ويلوي رهش نم نيرشعلاو سداسلا ىفو
 ديعسلا ىرون عم ءاسشعلا ماعط نالوانقي ديول نيواس رسملاو ندي
 « سيوسلأأ ةانق ةكرش موتس . رصان رارق ءابنأ امهلل] تلصو ندنا ىف

 تاالمعلا نم ةاتقلا موسر رصم مدختستسو « نيضاسملا ضيوعل متيسو

 . . ىلاعلا دسلا ءانب ىف ةيددجألا"

 قطو معز وهام . اوقدصي مو برعلا نم نوريثكلا شهدو
 درو هريغ قبس ( طقف نيثالثلاو ةنماثلا ف رصان ناك ) باش .ديدج

 ةرطسب اليوط تطبترا ةأنق ىمأت قيرط نع ىربك ةيبرغ ةناهإ ىلع

 اذه لعو « ةعاجشلا نم رارلا 11ج !روداتجإ ذو رجلا نكي لج 0

 ةدايقلا, ةعرسب ر أهي عمتجم ىو « ةيقايلا ةطلسلاو « ديك الا

 « نمضتت تناك ةروص « رصان ةروص لصافلا ءارجإلا اذه لكأ ةي 0



 لنفي

 « ةطيسب ةشيع نم ةيديلقتلا ةيسيئرلا ةردانلا لئاضقلا ءارجإلا اذه لبق

 رعاشم نع ريبعتلا لع ةردقو « رشايم طيسإ مالكو « داسفلا نع دعبو

 رصان ءارجإ اورسف نيذلا  نوريثكلا  برعلانرفقثملا حو . . بعشلا

 ةزعلاب اورعشو « هب اوبجيأ مك ريغ ءارجإ هنأ ىلع بضاخلا ءىججافملا

 .. ةماركلاو

 سيوسلا ةانق نإ . ًامامت اذه سكع ىلع ناكدقف برغلا لعف در امأ
 عم ةدقاعتم تناك اهريدت تناك ىلا ةكرشلاو « ىويح « ىلود ىتام رع

 هقرظ ىف مث ىذلا ءىجافملا ءاليتسالا كلذ نيب ندي] نراقو . رصم

 نيب نديإ نراق « ةعاشبب برغلا أاهرسف .. ةيضام ًاثادحأ بعأو دحاو

 علخ ةرورضب هيلوم مزح نأ ًامازا ناكو . ءخينويم»و رلده نيبو اذه
 « ةانقلا ترفح ىلا ىه اهنأب ًاديج رعشت اسنرف تناك دقلق « رصان

 تتاكو « ةكرشلا ىف ةيرادإلاو ةيلاملا اهح اصم لجأ نم ةيضاغ تناكو

 . نييرئازجلا نيبنطولا ديؤت ةرهاقلا نآل لثت تلازام بضخلا لجارم
 ىذلا وهو « ةجيتتلا سفن ىلإ نديإ ىنوتنأ ريسلا لصو ايناطيرب ىفو
 ىري نأ داتعا ىذلاو ؛ مدقلا ىطارقتسرالا مدهع ىف برعلا ىلع داتعا

 لقأب سالاد نكي مل نطنشاو ىفو .« ًابيرقن ارتلجنا نم آءزج » ةانقلا

 نونانلاو قالخاللل امثئاط أك اهتنا هربتعا ام ءازإ ةمثهد مهنم

 بح لجبأ نم رصان سيئرلا بضغ فصو هنأ .نم مغرلابو . نييلودلا
 ذنم ضراعو لقعتلا بناج ملا هنأ الإ « لعتفم قنح » هنأ لع ضرعلا

 قرشىلإ امهتاوق اسنرفو ارتلحنا تلسرأ ايدو . ةوفلا مادختساىف ةيادبلا



 نفل

 ططخ نودعي برحلا ناكرأ أدب امننيو « طسوتملاضيبالا رحبلا ضوح
 ىطنلطالا ربع هءالمز ىّني ىكل دهج لك سالاد رثسملا لذي . ةلجلا
 . تاءارجإلا هذه نع

 سيوسلاةمزأ ءازإ ةيمسرلا تاهاجتالا نم ريثكلا فرع نألانحنو
 تيم موي ويلوي نم 19 ىلإ عجرتال تاهاجتالا هذه نأن م نقيلن اهمو
 موي) ويلوب نم ؟١ ىلإ وأ ( دسلا ليو ابضطرع ةدحنملا تاءالولا

 . كلذ لبقام ىلإ عجرت امإو ( ممأتلا أبن هباطخ ىف رصان نلعأ

 لصو دق برعلاو برغلا نيب نحاطلا عارصلا نأ فيك انيأر دقل
 كردي لو ًأطخأ دق سالاد رّسملا ناك اذإ هن] لوقن دق انتكلو . هادم

 ءليجلا اذهل معرك هبعلي ىذلا رردلا ىدمو « رصان سيئرلا ةروطخ

 ردقب مل - هرودب -!رصانسيئرلا نِإف همهاب ثدحتمو « هرام نم ةرمو

 سحأ نيذللا جاعزتالاو طخسلا ىظع كردي مل وهق . برغلا ةروطخ

 مسر ىلا ة ساسلا نإو . هتاعدو هتماعز عياط ببسي برغلا امه

 برغلا تاضارتفا نم ريثكلا ثدحت دق ؛؟عم ماع لئاوأ ىف اهطوطخ
 روصت امم رطخأ برغلل اهدحت ىف تناكو « ةةئارلا ةيديلقتلا هتاهاجتاو

 لبق اضاولدابتملا ميفلا ءوسناك اذإو .. عيفرلا مبعضوف هرالمزو وه

 ةياجتسا عباطل ةجيقن ًاسوضو رثك أ ممبصأ دق هنأ الإ 15605 ماع ويلوي

 . سالاد سسملل رصات

 نم لاح ةيأب ةديدج نكت مل سيوسلا ةانق ةكرش مهأت ةركف نإ

 لبق «لوآلا ةيملاعلا برحلال بةىّتح اذ نويرصملابلاط دقاف ؛لاوحالا
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 ةرظن فلتخت نأ نم رفم كانه ن كب مل هنأ ودسو . . رصأن دلوي نأ
 مكرشلا هن ريدت ىذلا ىدقامتلا طايرلاب قلعتي ابف برغلا نع نيبرصملا

 كردآل ةنازرو القعت رثكأ ىرصم معز كانه ناكول نكلو . . ةانفلا

 دقعلا ءاغأ] نأو اسنرفو ارتلجنال ًادج ساسح ىمأ ىثاملا رمملا اذه ةميق

 ًاجاعزنا ريثي كاذنآ ةدئاس تناك ىتلا ةيسايسلا فورظلا لظ ىف ةكرشلا مه
 . هموجم نشي ىكل هلحتني ًارذع نديإل مسيقيو « ًاريبك

 .نأ « ةيمسرلا نييسنرفلاو زيلجنإلا تانايب ىف ء مضاولا نم ناكدقل
 ةعادخ تناك اهنإ لاقي نأ نكممام لقأو « لحتني رذع 0 كانه

 .ىرئاقلا نامضلا ناكدقلو . . تاضوافملا ف تضم ىتلا ربشأ ةثالثلا ىف
 1 884ماع ةيقافتاف ادوجوم ةانقلا ىف رورملا ةيرحنمضي ىذلاىماسألا
 تي ايناطيربل ةبسذلاب رخآ ًاناهض كانه نأو « رصم اهيلع تعقو ثلا
 ةقطنمو ( ١985 ماع تح ) رصل احلالتحا ةقيقح . . ةسوللم ةقيقح ف

 وياه رهش نم مويلا كلذ ىفو ( 1405 ماع ىتح ) سيرسلا ةانق
 حبصأ «سيوسلا ةانق ةقطنم قاطيرب رخآ هيف رداغ ىذلا اوه ماع

 ماربحاو ءولمرم ةيقاغتا ىف ًانماك ةانقلا ف رورملا ةيرحل ديحولا نامضلا

 ةيرحبلا لودلا ةردقو . . ( ةموكح ةيأ لظ ىف ) ةيقافتالا هذهل رصم

 قاثيمو « ةيلودلا لدحلا ةمكحم قيرط نع مارتحالا اذه ديكأت ىلع
 . ةدحتملا ملا

 ةلئسأ كلذ عم راثأ هنأ ريغ .. عضولا اذه ىلع ةكرشلا ممأت رئؤي 4

 * ٠ ىاملا رمملل ةمدختسملا 0 نهذ ىف ةينوناق



 كن

 ]مم مأع ةيقافنال ايما ريحأ ليدج. نه رصم دكؤتسله - و

 . زييملا مدعو ةاواسملا ساسأ ىلع موسرلا ىلع لصحتس له - ؟

 ةبسنلاب ةفورعملا اهتيمهأو قفتي اب اهنوصتو ةانقلا ريدتس له س م
 ؟ ةيرحبلا ماعلا ةراجتل

 -؟ماظتناب ديازتت ىتلا رخاولاىراجت ىح اهيس# ىلإ دمعتس له - م

 ريوتك أ ؟6  ويلوب ٠7 نم ةرتفلاف ةيرصملا ةموكحلانأعقاولاو
 2 ةلئسألا هذه نم لاوس لك نع ةيضرم تاباجإ تمدق دق

 ةيرحل ةديدج ةدهاعم دقعب رصان سيئرلا قياسلا ضرعلا اهنمو « ةينوناقلا
 . . ةدحتملا مآلا ىف اهعاديإو رورملا

 .ءانيس موجم دبش دق ريوتكأ رهش نم نورشعلاو عساتلا ناك اذإو

 .مويلا ًاضيأ ناكهنإف رصم ىلع ىسآ رفواجنالا ىركسعلاموجحلا هبقعأ ىذلا
 ,مالا فارشإ تحت فيتج قف ةيسيئرلا عازنلا فارطأ عامتجال ررقملا
 نكمملا نم هنأ تبثت ةرفاو لئالد كانه تناك مويلا كلذ ىف . . ةدحتملا

 . رصم عم ىبلسلا ضوافتلا قيرط نع نييملاعلا نيعفتنملا بلاطم لح
 ىلع ضقت ىل . . هيلإ] ىئرت تناك ام دمالا ةريصصقلا برحلا ققحت مل

 ردلجتالا نيب: تاقالعلا نم دهعل ادح تعضو امتاو « رصان ةموكح

 .نم ناك دقل . . رخأ بناجنم ىنرعلا ملاعلاو « بفاج نم نينا رفلاو
 موجملا اهرابتعا ىف تعضو ةيركسعلا أسنرفو ارئاجتا ططخنأ مضاولا
 رمتسا ىنلا ) مهفوخ برعلاناهذأ ىف موجحلا اذه دكأو « ليئارسالا
 .« ةيعسو: ةيدتعم ةوقك » ةيدوهلاةلودلاو « ةينويهصلا نه ( ًاماع نيعبرأ



 نك

 . لودلا هذه ابلغتستو ةيراعتسالا لودلا لغتست

 هبعل ىذلا رودلل برعلا سوفن ىف ةبيبب قيفوسلا داحتالا ىظحو
 ةميه اهن] لوقن نيح ىلاغف ال اننأ دكؤملا نمو « ىتالثلا موجحلا فقو ىف
 ةدعل مدحو دهجلا اولذي اذ] اهيلع اواصحيل تييفوسلا ءامعزلا نكي مل
 , ًادج ةريصق ةدمل « ةدحتملا تايالولل لئامم نافرعب برعلا رعشو ء نينس
 ةدحتلا تايالولا نآل ال « يب رعلا لامآلا نم لئاه ديصر كانه ممصأو
 نآل امئإو ١ بسه اسنرقو ارتلجتا بناج نم ةوقلا مادختساب تددن
 ىف ناك هنأ نم مغرلاب ءقويبصلا ءارجإلا ًاضيأ ضراع ىيرمالا سيئرلا
 . ةساختنا ةلمح نوت

 ةيموقلل امرعز هفصوب ء رصان سيئرلا هبعلي ىذلا رودلا عزعذ# مو
 رصم ةميزه وأ ىثالثلا موجهلل ةجينت رودلا اذه عزعزتي مل « ةيبرعلا
 ةلود لخدتل تفقوأ امن] برحلا نأي لوقلا وأ « ءانيس ىف ةموعزملا
 هنأ تعقوت نيح ةيسلرف ىلميالا تاطللا أطخ تبثو .. ةيبنجأ
 عزوو « ةرمهاقلاب ءاقبلا ىف هتين نع نلعأ دقل : هعلخ مس وأ ليقتسيس
 , ريهاججاب ةظتكملا عاروشلا طسو ةيرح ىف راسو ؛ نييندلا لع قدانبلا

 ناعرس قئاقحلا نأ ريغ  ءانيس ىف تمزه اهأي هتموكح فرتعت ملو
 . ىبرعلا ملاعلا ف تعاش ا

 اذه نأ اوأر نيح اوشهد دق برغلا قاعم نم نوريثكلا ناك اذإو
 هذه لك ىلإ وعدب ال سمآلا نإف « ريبك دح ىلإ رصم ةبيه نم فعضي مل



 ففي

 مهلإ تردص امتإو ء اومزبي مل نييرصملا نأ عقاولاو . . ةشمدلا
 وامنالا رطخلا اوهجاويل ءارحصلا نم اويحسني نأب ةباهنلا ف ساوألا
 . ةانقلا ةفطتم دنع فلخلا نم مداقلا ىمنرف

 .نم ةينطولا ةكرحلا جرخت نأ قالطالا ىلع ببرغلا نم نكي مل
 .هتدأدؤزأ دقو رصان جرخي نأو « ايبدأ اراصنتا تققح دقو اهلك ةمزالا

 . ةرييك ةروصب هتناكم

 نيطسلف امبنأب برحلاو ةمزاألا فصو عيطتسن دق اننأ عقاولاو
 لماكلا ررحتلا : ةيساسالا لامآلا لك ةثداحلا هذه تكرح دقل . . ىرخأ

 ةيبرعلا ةدحولا نم ديزم « لجاع ىعامتجا حالصأ ىجراخ ذوفن لك نم
 .بافعأ ىف رهظ ىتلا ديحولا قالتخالاو «ابلك أي ةقطنملا ل مشي دايحو
 ةبورعلا عم مافتت نأ عيطتسن ةديحو ةيبرغ ةلود ريغ قب مل ه] ةمزآلا
 ةقالخلا ةيسامومل.دلا "يع عقو ةدحتملا تايالولا لهاك لعق .. ةيتفلا
 طباورلا ءانب ديعتو ةديدجلا تييفوسلا ةبيه مامأ ىفوقولا ىلإ ىعسق ىلا

 . ديدج ساسأ ىلع برعلاو برغلا ني

 رواه زيا أدم

 هبرعلا لامآ نم ًاغارف لب .. « ذوفنلا » نم اغارق نكي مل ىذلا « غارفلا
 « حضاولا فيرعتلا ىلع ايصعتسم أدبملا اذه هيق لظ ىذلا تقولا ىفو



 ادعم

 هنأ تنلعأ ىلا ىهو « نيلكش ًاعيرس « ةيكماألا ةسايسلا تذختا ذإ

 ٠ .روام نأ أدم جيبتلتا

 ةزعويشلا د: ءاود ةركذت م هنأب هفصو نكمب ام « ةيحان نم كانبف

 تايالولا تانوعم قاتتس اهيلع عقوت ىنلا ةيب رعلا تاموكسحلاو ؛ ةيلودلا'

 ىلا ةيكي مالا ةسايسلا هذه تمجسناو ةيركسعلاو ةيداصتقالا ةدحتتملا

 : لوقت ىلا ةرركتملا تانايبلاو تمجسلا -_ سبوسلا باقعأ ىف ترهظ

 نأ ىلإ “ىوت تناكو « طسوالا قرشلا ىف « اغارق ١ عفلاب كانه نإ
 . غارفلا اذه المت دق ىلا ىه ايسور وأ اكيرمأ

 ىف «نوينطولاف « محل ةاداعمو ةناها ةيضقلا هذه نوينطولا رتعاو

 نأب مهناميا نم مهامأ نودمتسي « رخآ ناكم ىأ ىفو ىنرعلا ملاعلا

 انفضأ اذإف « ىنجأ ذوفن ىأ لحم اواحي نأ مهبجأو نمو.« ممرودقم ىف

 تايالولا اهتلعج ىلا « ءاودلا ةركذت » عباط ةيكبرمآلا ةيضقلا هذه ىلإ

 نيينطولا نأ اندجو « ةيركسعلاو ةيداصتقالا اهتادعاس أطرش ةدحتملا

 ىف طغضال ةادأ روامنريأ أديم نأب اوعنتقا اه ناعرس برعلا

 0 . ةدرايلا برحلا

 دعب طسوالا قرشلا ىف ةدحتملا تانالولا ةساسل رخآلا هجولا امأ

 دعب فصوام قيقحت لجأ نم دبجلا لذب ىف صخلتيف . سبوسلا ةءزأ

 د ديدج نم  ةدحتملا تاالولا تدك أ دقل ءرصان لزع » هنأب كلذ:

 نم ةيقارعلا ديعسلا ىرون ةموكح فقوم ناكو دادغب فلل اهدسأت
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 « لزعلا ١ ةسايس تضرفو « ًايلج ًاحضاو امديؤمو ةيرصملا ةموكسحلا

 .ندراآلاو نانيلو ةيدوعسلا ةيبرعلا لع ةيوق ةروصبو هذه

 نوعمشو « دوعس كلما نطشاو تلبقتسا ١4607 ماع لئاوأ ىفو
 ةرورضلاب «ناكف ندرآلا ىف اكيرمأ بولسأ امأ ءهلإلا ديع دهعلا ىلوو:
 وه ماعلا ىدحلا ناكدقل ؛ تاظحلا دعب اذه ىرتسو ءرخآ عباط اذ

 ةوق قاخ لمأ ىلع « أدبملا لوبق ىف نيبغارلا برملا ماكحلا ديبأت
 . « ةيرصاتلا ١ هجو ىف فقت ةداضم:

 نييطارةوتوأو اكوام اوناكماكحلا ءالؤه نأىلإ انرشأ نأ قبس دقلو

 اوناك دقل ء هظفاحملا ىف قرخملا مدقلا ىسايسلا ماظنلا كلذ ء تايلقأو

 ىهو « ةدحولاو حالصالا ىواعد نوضراعب اوناك نيذلا برعلا نم

 ماكحلا ءالؤه ناكو ءرصان» ابمعزتي ىنلا ةكرحلا اهنع تربع ىثلا ىواعدلا

 « برغال نيلاوملاب ٠ « برغلا تاقيلعت ىف اوفرع مهتأ ريق « نيبوبح ريغ
 ةرابعلا هذه نم ةيلاثم روص نيوكن قبرط نع نيبوبح اوريتعا اذكهو
 تاقالعلا عيمج ايناطيرب نم ةدحتملا تايالولا ةع قوكح ترو اذك هو

 10 ماع تامزأ ىلإ ابمدق ىدأ لا تاريسفتلاو ةبدملقتلا

 كاكتحا ةسايس رصم جراخ ةيكيرسالا ةسايسلا ىلإ فيضأ ايات

 .لخادلا ف رصان ةموكح فاعض] ىلإ فدبت اهنأ مضاولانم ناكو؛لخاذ

 اهتدصرأديمجت بناجىلإ)ةد## تارالودلا' نم «رصم ةدصرأ تلظ دقأ

 اهتادعاسم ةدحتملا تايالولا فنأتست ملو ( ىنيلرتسالاو كنرفلا نع

 . ةينفلاو ةيداصتقالاب



 لرخ

 رصم ىدأ نكمل .ةريطخ ةمزآل رصم تن رعت 1 ه07ماعنم رباني قو

 ةعب رأس رثك أل لورتبلا نمو « نيعوبسأ نم رثك آل ىنكي ام حمقلا نم

 داوملا نم هريغو نياسنبلا نم اهيدل ام لك تدفنتسا دقرصم تذاكو ؛مايأ
 « ةلجاع ةدعاسم نطنشاو نم ةيرصملا ةموكحلا تبلطو . ةماحلا ةيبطلا

 ةدمجلا اهتدصرأ نع جارفالا تبلطف ءايلط تضفر نطنشاو نأ ريغ

 ضفرلا,ليوق باطلا اذهنكلو « دراوملا هذهءارش عيطتست ىل ء كانه

 ةلجاع ةدعاسم ىلع اهنم تلصحو ايسور ىلإرصم تهجتا ذئذيحو « أضيأ

 . ةطورشم ريغ

 تتيثأ دق ايسور نأ اوقرع دق نويرصملا ناكر ياربق رهش ةياهن فو
 . ةدشلا ىف قيدص اهنأ ىرخأ ةرم

 رصم ترطضا ؛1 ه4 مإع لئاوأ ىتح « اهدعب امو ةلاتلا روهشلا ىفو

 عم ةمجراخلا ابتراجت ةسسف تناك نأ دعب و 6 كنرقلاو قيلرتسالا ديمجيو

 تقو نم نوضراعب برغلا ةساس ناك ءارجالا اذه لاوطو . ةيتيفوسلا

 لواح ىلا ا مل نكلو «مهتاقياعت ىف ءارجإلا اذه رخآ ىلإ
 .«ةطعا ام بأ اهابرق

 هذه نع ىعسرلا ريعتلا ناك ( هوفرعب مل ةيكبسمآلا ةساسلا ا

 هناعرسو . ندرآلاو ةيروسو رصمنم ارداص هوب لئاوأ ىف  ةسايسلا
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 نم ةليلق عيباسآ ىضم دعب ةيروسلا ةموكححلاب اكيرمأ ةقالع تروهدت: ام
 ةيزوس جراخ سجوتلا صم « ةئطاخ « ةلماع ةجومل ةجينن ءسيوسلاب رح

 ىونيهنإو ىعويش « ىتاثلابتكملا سيئر جارسلا ديجلا دبع نإ :ليق دفق
 ةيأ عايض ةجيقتلا تناكو . ىتييفوسلا كللفلا ىف ريسي دلب ىلإ ةيروس ليوحت
 . نييروسلا نيينطولاو ةدحتملا تايالولا نيب تاقالعلازيسحتل ةصرق

 اهركذفلاسلا ةيكرماآلا ضارغالل افده ندرآلا ةكلم الإ قبي مل
 ىلإ ندرآلا ىف ةيزن تاراختتا لوأ تدأ سدوسلاو هانيس برح ليبقو
 . ةيتفلا ةيورعلل ةيساسالا ءىدابملا نع رعت ةيبلغأ نامللا ىلإ تداع نأ

 نع « ديدجلا ءارزولا سيئر « ىلبانلا نايلس نلعأام ناعرسو
 نامل بلا ةقفاوع ىظحو « ءارألا هذه ذيفنتل , ةددعتم ةيسايس تاءارجا
 « نيصلاو ىييقوسلا داحنالاب فارتعالا نمضتت تءارجالا هذه تناكو

 ءاغلاو « ةدرابلا برحلا ىف زاحنالا مدعو « لبق نم امرحم كلذ ناك دقو

 ندرآلا ىف ةيركسع ةدعاق ايناطي ربل لفك ىبلا ةيندرالا ةيزيلجتالا ةدهاعملا

 ةنوعملا لحب ةيدوعسلا ةبيرعلاو ةيروسو رصم نم ةيلام تانوعم لالحأو
 ىذلا ) ةيروس عم ىلارديملا فلاحتلا لجأ نم ضوافتلاو « ةيئاطيربلا

 ىلاردبملا داحتالا ىف تبغر ةيروسلا ةموكحلا نآل رصم نمضتيس ناك

 :( رض مع
 ىنجأ دلب ةوفنل ممسي نل ندرآلا نأ ندرآلا ءارزؤ سيئردكأو

 . ىقاطيربلا ذوفالا لح لحي نأ رخآ

 ةطورشم ريغ ةدعاسم ةدحتملا تايالولا مدقت نأ ىف هلمأ نع ربعو



 انفي

 «'ةديدج ةحلسأ ءارش ىلإ ىعستس هتموكح نأ نلعأو « ندرآلا ىلإ

 طياور دقع نم فواخلا تغلب امبمو برغلا نم اهءارش لضفب هنأو
 ةرازو نأ الإ « ىرخأ ةيبرع ةلودو نيكبو وكسوم نيب ةيسامولبد

 اهنوكت ثيح نم ءاوس « ةيعويشلا ةيلاوم وأ ةيعويش نكست مل ىملبانلا
 . اهتسايس ثيح نم مأ

 وهوقيضب نيسح ريخصلا كاملا رعشي نأ بيرغلانم نكي مل هنأ ريغ

 اهداحتأ لاْحاو » ةيروبمخأ د هد ةيروس م ندرأآلا داحتإ لاتحا قركشف.

 .«ةيروبخلا د نم عم

 ,ىعيبطلا نم ناك « هتئشنتو « هيف شاع ىذلا راطالا انركذت اذإو

 .ندرألا بعش ريصم نيدو هشرع نيب قرفغيال ناكوءهش رع لع ىثخي نأ

 . هذه .ةقرفتلا مدع ىف ًاصلخم ناكو

 ىادقلاز مالا ءامصزلا هئارأ ىف هغجش نأ ًاضيأ ىعيبطلانم ناكو

 'ةيبعشلا ىهو( هيننطاوم نيب « نيسح » ةيبعش نأ ريغ « دئابلا دهعلا ءامعز

 آديبأت ىدبأ هنأ اهعجرم ناك امتأ اشان بولج ليحر ذتم اهلع لصح ىلا
 . هبعش لامأل

 دعب تماج ىثلا ةراؤولا وقأو « ةرح تاباختتا لوأ ءارجاب حمس دقل
 ماحتالا كتذ ىف اب . اهتسايس ىلع قفاو هنأ ودسو « تاياختتالا هذه

 .٠ ايناطيرب عم صاخلا طايترالا ءاغلاو « ةيروس عع

 ةيدعشلا فادهأللا نانعلا قلطأ ريغصلا كللا نإف لوقلا زجومو



 لو

 هزكمم رثأتل ةجيقن ديازتي ذخأ هفوخ نأ ريغ ءامل التم هيعش هريتعاو

 . داممالا اذبم

 هوراشتسمو نيسح دجو هيلع دسح ال ىذلا فقوملا اذهل جأ نم

 نأ عيطتسي كلاا نكي مل الح رواهنزيا أديم ىف اودجو  رابكلا

 رطضتسف «ىروصلا هداصتقا دئاسي رخآ ًاردصم ندرالا دحي مل امو
 نيتللا نيتيرروهمجلا عم ةدحولا نم رثكأو رثكأ باربقالا ىلإ دالبلا
 . ةيناطيربلا تانوعملا ضيوعت ىلع اتقفاو

 بلط ةدحتملا تايالولا ةموكح تضفر « 4١ه ماع رياني ىفو

 رصقلا ىلإ تراشأ اهنأ ريغ . ةطورشم ريغ ةنوعم مدقت نأشب ىملبانلا

 اذإ ةيككسمأ ةدعاسم ىلع لوصحلا عيطتسي ندرآلا نأب دارقنا ىلع

 رصم كلف نع ًاديعب لظو ؛ نيكيو وكسومب طايترالا نع دعتبا وه

 1 « ىدايحلا ةيروسو

 قم سيل هنأ تدكأ ةدحتملا تاءالولا ةموكح نإف اذه نم رثكأو

 ناكو ) ةحارص رواهتزيأ أدب هلوبق نع ندرآلا نلعب نأ ىرورضلا
 مامأ نأ املاط ( نيينطولا فوفص نيب ةعرسب هتعمس دقف دق أدبملا

 ةيعويشلا ًايداعم  ًايوق افارشإ كانهنأب هعنقي ام كيرمالا سرجنوكلا
 1 . ندرآلا ىلع
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 كلملا ةعاذإ كلذ ىلإ تدأ ىلا بابسألا نيب نمو  اديازتم ًاروهدت

 ةيعويبشلا » نم هيف هرذحو « ءارزولا سيئرل هب ثعب ىزغمىذ باطخل
 . « ةيلودلا

 بناجنم « ةيروتسدو « ةّقاس ةققارم نودبال1لا اذه عيذأ دقو

 رصقلا نيب  ديازملا عارصلا اذه ناك « كلذ عمو . . ةيدرالا ةرازولا

 . ناهكلا ىلط  ةرازولاو

 تززعو « هترازو تلظ ك'ذكو «ًايوبع نيسح كلملا لظو
 سانلاماهوأ تزرع . . ةيندرأ واجتالا ةدهاعملا هامل دالبلا تالافتحا

 . ةرازولاو كلما نيب ةكرتشم ةينطو فادهأ دوجو ف

 ةيئدرألا ةسايسلا تلصو ىح « 15 ه1 ماع نم سرام رهش لح نأ امو

 . اهلح رذعتي ةطقن ىلإ

 اكيرمأ اهبق هدعت ء ةصايخ ةيكبرمأ تاديك أت كلملا ىدل ناك دقل
 ناك هئارزو سلجب نأ ريغ « هلالقتسا ىلع ظداحت ىكل . ايلام هتدعاسع

 «ةيروس عم ةدحولا ون هاجنالاو « نيكيبو وكسومب فارتعالل دعتسي

 نكي مل كلدك . , ةينالع ةسايسلا هذه ضراعي نأ كلملا رودقع نكي ملو

 . بوبحلا ريغصلا كلملا علخي نأ - بغر اذإ  ءارزولا سلجم رودقم

 هتورذ ةرازولاو رصقلا نيب عارصلا لصو 1ةهب ماع لبربأ فو
 هشرع دضو هدض « تارمأؤم » دوجو أبن نيسح عاذأ أمدتع كلذو

 مها دئابلا دهعلا ةساس نم دبيأتبو « ىلبانلا ةموكح لاقأ امدنعو
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 اوباج مهنأ « ةيروسو رصمو ؛ ةفلتخلا ةينطولا بارحألاو ىملبانلا

 ليئارسالا رطخلاو لب ؛ةيرصملا ةرطيسلاو ؛ رواهنزيأ أديمو « ةيعويشلا
 تادحو ءالو لع دمتعي نأ ريغصلا كلا! رودقم ىف ناكو. . ندرألا ىلإ

 ىلع ضبقلا قلأو . . دالبلا ىف ءالؤه رشتداو « شيجلا ىف ةدوجوملا ودبلا
 تاءالولا تعرسأو .. ىئلالع اوربجأ وأ نوجيسلا ىف او اغو« نيينطولا

 ضيالا رحبلا ضوح قرش ىلإ سماخلا لوطسآلا لاسراب ةدحتملا

 ىلع ظناحتل تالظملا لاجر مدختسف دق امأ نم ترذحو . طسوتملا

 . هنايكو ندرآلا لالقتسا»

 ةمراص ةيفرع ماكحال ةعضاخ ةريغصلا ةكامملاو «ليرنأ رهش ةياهتفو
 نوطنشاو نمةلجاع ةنوعم نيسح كلملا قلتو . . « ندرآلا ةمزأ » تهتنا

 .رالود نيالم ٠ اهرادقم

 قكيو « تارماؤرلل كلما ريوص# ةفرطتملا برغلا طاسوأ تلبقو

 كلملا نأ رئاجلا نم هنأ ىلإ ريشت ةقيقدلا تاءرحتلا نإ : لوقت نأ انه
 ىانلا ةرازو فيز تشي ىل تاصاؤملا هذه عنطصا ىذلا وه هسقن

 ملا و .. اذه مهيف شت مل اهنأ ريغءريهانللا فطعريثت ةمهت اهلإ هجوبو
 :ةرهاقلا ويدار نأ ( اذه ظدلي مل ب رغلا نأ نم مغرلاب ) هتلالد هل ىذلأ
 «تارمءاؤملا» لعجي هدحوتمصلا اذهنإ :ةمزالا لاوط كلملا مجاهم 1
 . هيف اكركشم ًارمأ

 رمئساو « ةيفرعلا ماكحالل ًاعضاخ ندرالا لظ نيحلا كلذ ذنمو

 ةياعد ةلمح نانمثل ةيروسو ريصم تأدب امدنعو . ًابيرقت نيماع ةدمل اذه
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 ءأ رجاهنأب نيسح ءارجا برغلا رسف « ةدحتملا تايالولا دضو هدض ةناث 5

 ...«ةيعويشلاةيلاوملا ةرطيسلا» نم هدليذاقنا لجأ نم عا باش كلم هب ماق

 راصتنالا وهو ع رصانل ةيداعماو برخلل ةيلاوملاىوقلا ١ راصتنانأ رغ

 ٍناكملك ىف برعلإ نيينطولل دك.أ  بيحرت ربكأ برغلا هب بحر ىنلا
 ,ةحلسملاةيسامولب دلا ةسايس:اكيرمأ ةسايسع.جهتتا دق ةدحتملا تايالولا نأ
 اندجو ءانه ابعباتن ىلا مبفلا ءوس ةمزأ لظ ىف رومالا ىلإ انرظن اذإو

 عيطتست تناك ىلا ةديحولا ةيبرغلا ةلودلا نأ وه رظنلا تفلي ىذلا نأ

 علخ ىلع عقاولا ف تدعاس دق : برغلا ىف برعلا كوكش ديديت كاذنإآ

 .ةبمزت تاياختنا دعب فلأتنو ةيبعشإ ىظحن ندرالا خيرات ىف ةرازو لؤأ
 أدبم مساب تجبتنا ىثلا ةدحتملا تايالولا ةسايسل ريبكلا قاتلا ىدصلا انأ

 ار4ه...٠ ) ةيروهجلا هذه فصن نا . نانبل ىف عقو دقق ؛ رواه يأ

 ةسينكلا عابتا نم نييحيسملا مظعمو « لسم ابفصنو « ىحيسم ( ةمسن

 نامورلا ةسيفكب لصتت اهنأ ريغ « ىناذ لالقتساب عتمتت ىهو )| ةينوراملا
 ةيحيسملا روبظ ٍبنم كانه نويحيسملا نوينانيللا رهظو .. ( كيلوثاكلا

 ؛« طسوآلا قرشلا ىف ةيراض :مهروذج نأب نورعشي اذكهو .. اهسفن

 «برغلاىل] نوعلطتيد١ م٠1 ماع ىف نييحيسملاةحذم لوأ ذنم - مهنكلو
 لقأب اوسيلف-« نودلسملا نوينانيللا امأ . . ةياجلاو ةقاقثلا هدنع نودشتي

 مةيسايسلا رعاشملاو ةفاقثلا نم قيثو طابر دوجوب آروعش نييحيسملا نم
 ْ . برعلا مهناريجي ميعمجي طابر وهو

 حالو ؛ىشيف ةموكح ةرطيس نم نانبل ررحت امدنع« 1 ؟#4 ماع فو '
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 «,ناملتنجلا ةيقافنا» نوبلسملاو:نويحيسملا ءامعزلا دقع«قفالا قلالقتسالا

 - اهرهوج ىف  ةيقافتالا هذه صفتو ؛ 114م فاح مسا تفرع ىلاو

 رعاشم نيب قيفوتلا ىلع ةينيدلا ابفثاوط قفنت ةلقتسم ةيروبمج مايق ىلع
 نانبل ةيرومج سيئر نوكي نأ بحيو .. ماثو ىف اعم شيعلاو«ةفئاط لك
 دعب. مبصأ لام مسقت كانم ناكو .. لسف ءارزولا سيئر امأ « ايحيسع

 عأتمتسا عم « اهتمرب ةيرادالاو ةيسايسلا ةايحلا لكشل اديلقت كلذ
 وكي نأ ىلع نودسملا قفاوي كلذ لباقم ىو « برغلا عم ٠فلاحتلاب :
 . برعلا هناريج نع  هتدايسي  ًادمع نانبل“'

 .. ةيروهجلا قاداحأر توت ١ ماع سيوسلاو ءانيس برح- تبسو

 اوبلاط ( نييحيسملا ضعبو ) نيبلسملا نم نو.طخاسلا نوينطولاف
 ..اسنر و ايناطي رب عم ةيسامولبلا هتاقالع لقآلا لع نانيل عطش نأب

 .. ةفينع ةضراعم ةوطخلا هذه نودوجوملا نويحيسملا ءامعزلا ضراعو

 موجمملا ةرتق رصقل ةجيت ةيلخاد ةثراك نم دالبلا ذاقنا مت 7 لقدلا نسحلو
 تاءارجاو«ناتيل لخاد لدابتم بامدعأ طيض نماببحاص اموءرضم ىلع

 .ديدجءأرزو سلجم فيلأت متو .ةخراص ةروصي ةزيحتم ريغ ماعلا نمالل

 نبال حايترالاب روعش طسو ديدجلا ىتانبللا ءارزولا ساجم فيلأت مت
 ريغ . ةينانبللا فحصلا تلاق ام . « ًادماص لازام « 19849 ماع فلح د

 ةريبك ةيسنو ءايربا نوظفاحم هديؤي ىذلا نوعمش ليك سيئرلا نأ

 ةيوقل ميعزك رصا: هبعلي ىتلا رودلل ايداعم لظ دق . نييحيسملا نم

 ةكرخلا هذه تايرغم ىدؤ7 نأ ىشخو اراشتناو ةيويح دادزت ةيبرع



 قليل

 لب . مهتاريج عم ةدحولا نم ديزع نودلسملا نوينانبللا بلاطي نأ ىلإ
 , هسفن ناتبل لخاد ىداصتقالاو ىعامتجالا عضولا ىلع رثؤن نأ ىشخو

 ذاخنا م .٠ سوملا دعبأم ةسايس ةدجحتملا تايالولا تغاص امدنعو

 ةيجراخ ريزوو نوعمش ةماعز نأ نوطنمثاو تسحا دقل . ريطخ رارق
 أصرف سبقت « ميجا اكيرمأ قيدص ه كلام لراش روكدلا . ديدجلا نانبل

 ناعرسو . . رواه ريا أدبمل ىسهئرلا لقعملا ممصي ىكل نائبل مامأ ةزاتع
 آدم لع ةديدجلا ةيناتيللا ةموكحلا قدصعل 6 ةلدباع دوهج تالذلام

 نوحمثشسيئرلا ةيغر ىلع ءانب ةيولطملا ةجيننلا ققحتو عيجلا ماعأ دوا

 قارخلا ريذحتلاب نانبل ىف ىحيسملا ماعلا ىأرلا رئأتو . كلام روتكدلاو
 ةيداصتقا تانوعم لع لوصحلا ىف لمالاو ايروس ىف ةيعويش دوجو نم
 ' ررابهئريأ أدم ىضتقم ةلئاه ةيركسعو

 جراوب ترازو«نانبل ىلإ قفدتتةدحتملا تايالولا تادعاسم تأدبو

 ةماع تااختنا تفرجأو .ةيدو تارابز تورس ءانيم ةدحتما تاالولا

 . برغلل ةيلاوم ةيبلغأ : ةعقوتملا ةجيقنلا تناكو ء وهاب ماع عبر ىف
 ةضراعملا نآلءاهدعبو تاياختنالا لبق « ماظتناب ديازتي ذخأ رتوتلا نأ ريغ

 نانبل دايحل اكاهتنا هتردعاو رواهنزيأ أدب ةموكحلا طابتراب تددت

 ريتعي نأ . ىرخأ ةرم ء ظحلا ءوس نمو . نامزلا م دق نم هيلع قفتملا

 نيمادملا ليق نم ةريدم وأ , ةيعويشلل ةيلاوم د ةمراسلل هذه برغلا

 نييحيسملا نم نريثكلا نأ برغلا كردأ نأ ردنو « ةيروسو رصم ىف

 - نائييف ةيروومج سيئر لوأ مف مب -رواهنزيأ أدبم ارضراع نيزرابلا



 نزلا

 نكمال )ةينوراملا "ةسينكلا كريرطب وس 949 مأع فاح نلعأ ىذلا وهو

 « هتامازتلا نم ريثك نع لخت دقرو حو, ماع فلح نا ةدشب رك نأ دحال

 نانيلة سايس ببسقت الأ ءابعضو ىلا ديلاقتلاو « فاحلا سسأ نم نا ذا

 لودلا طغضل ةدعاق ةيرورجلا هذ م نا ناريجلا ىري نأ ىف ةيجراخلا
 . ( ىربكلا

 داسقدوجو ةلئاعلا ءاينالا تادازت |ةممل-!ةهلاي ىاع ءاتش قو

 ةحلسأ  ظلا ءوسل كلذ ىف امب «قاطنلا عساو ةحلسالل بهنو « ريطخ

 ىوني هنا نوعمش سيئرلا نلعا امدنع اهتورذ ةمزآلا تلصو ١ة4هم. ماع
 هوديؤملواح.ىروتسد ريغ رارقلا اذه نآل ارظنو . ةتسائر :دم ديدجت
 ةلراحم هنأب أبتلا اذه ترسف ام ناعرسق ةضراعملا امأ . روتسدلا ليدعت
 جاجتحالا ةرمغ ىفو. دوجوم لا دبعلاو « رواهنزيا أديم ةسايس رارمتسال

 .ابتورذ ررومالاتلصو كلذيوءروامرياأدمل ضصهأنم ىحسم قى ليتغا

 .مقافت نأ ام نكلو « ةيفئاط ابرح نكت مل . ةيلهأ ارح حصأو علدبا ام
 . قفآلا ف احضاو رطخلا باب ىتح عارصلا

 نيبتطولا تلعج دق سيوسلاو ءاتيس برح تناك نيحلا كلذ ىف
 «ةديدج ةحارسأ ءارشو« ىعاهتجالا حالصالاب ةبلاطملا ف نوحلي نييروسلا
 ةرصم عم تاثحاملات أدي ١ةهوب ماع ىفو . رصم عم ةدحولأ نم ديزمو

 تافيرعتلاو بئارضلا نيدايم ىف ةيفيظولا ةدححرلا ىلع ماينالا ركرتو
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 .ىداصتقالا قيسنتلاو ءرقسلا تازاوجو :.ةيساردلا تاررقملاو ةيكرملا
 تايالولا مامأ ةحاتم ةصرفلا تناك« ةيجراذلا تادعاسملاب قلعتب ايفو
 تناك دقل ٠ تعاض ام ناعرس ابنا ريغ  ًاروف سوسلا بقع ةدحتملا

 كلذعمو . برغلا ىف اكش ةيبرعلا لودلا رك ١ « ليوط نمز ذنم ةيروس

 تلعجىروسلا داصتقالا ةيمنت ىلع؛ةيثعبلا ةددجلا ةرازولا صرح ناف

 ىوقأ ةثداحلا هذهل ناكو . ىلودلا كنيلا نم هنوعم بلط ىف ركفت هيروس

 ردصم ةيأ نم ةيمسر ةدعاسم تليق نا ةيروس هموكحل قبسا مف ؛ ةلالد

 ناكدقلو . غلاب دح ىلإ اطورشم ناك ىودلا كنبلا ضرغ نأ ريغ. ىنجأ

 ريغ ةرذح ةيكيرمأ ةدعاسم مامأ ةحاتم ةصرفلا لظت نأ ن .كمملا نم

 - كاذنيح فشكتي ذخأ 5 روام:زيا أدبم عباط نأ ريغ « ةطورشم
 ماع ىف « ءارزولا سلجي هجتا كلذ ىلع ءانبو . نودعتبي نييروسلا لعج

 كلذ عمو« ةطورشم ريغ ةنوعم اهنم بلطي ةيتيفوسلا ةلتكلا لإ 6/
 . ةدحتملا تاالولا نم ىربكى رخأ ةصرف تءاض

  برعلا نويعويبشلا نيت ملاعلا نم ىرخأ نك امأ ىف ثدح اكو .

 صرفلا !وتيحت - زةهم ماع ىح ةيروس ىف « ودبيام ىلع « ةصاخبو

 عم ةيكيتكت فالحأ لضفب ةيسايس بلاطم ىلع اولصحب ىكل اليو
 ةنوعم ةيلاط وكسوم ىلإ ةيروس تهجتا آمدنعو . ةيعورشلا ريغ رصاتع

 نويعويشلا دب سيوسلا دعب ايسور زكرم ززعت امدنعو « ةطورشم ريغ
 فيلأتىف ةميدقلا ةسردملا عايتأ نم نيظفاحما ةساسلا ةعومجو « بناج نم
 « ىبرعلا قرشلا تالاجر يغأ نم ملظعلا دلاخ ناكو . فلاحتلا اذه لثم

 ءامل هراظتنا لاط ىتلا هتصرف دياذتملا تييقوسلا ركحرم ىف ىأرو
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 ةيزوهمجلا ًاسيئر مبصي نأ ىهو « ىضاما ىف ايف هلمأ باح لاو
 وكسوم ىف مقو امدنع ءارزولا سلجم ىف عافدلل ًاريزو ناكو . ةيروسلا
 .:تييفوسلاو ةيروس نيب ىربك ةنوعم ةيقافتا هب ماع سطسغأ ىف
 اطباض برحلا ناكرأ ةئيه سيئر سلي لأ ق قشمد ىلإ داع امدتعو

 . ةيعورشلا تاهاجتالاو هتاهاجتاب ًاقاصتلا رثك ٠

 طايضللو نييثعبلل مضتا هتباهن ىلع )4ه»/ ماع فرشأ امدنعو
 رصتني ىكل تييفوسلا زكرم لالغتساىوتئي مظعلا دلاخ نأ نييعوشاللا
 14 ماع ىف ىرجتس ىلا ةمداقلا ةاينلا تاءاختنالا ىف,

 نم لي ع ون ماجتالا زكرم « ليوط دهع ذ٠ « ةيروس تلظ دقل

 نوشعبلا ناكو : هاجتالا اذهل ىسئرلا ردصملا تناكو « ةيبرعلا ةدحولا#
 ىه ىبرعلا ىلاعلا اهنم ىناعي ىلا تاماسقنالا نأ نوئمؤي - ةصاخ ةفصب -
 نكمي ال هنأ اهتلخ ىف برغلا لود لخدتو اهخوسر نم غلب تاماسقنأ
 . ةردأن ةيخرات صرق زاهتناب الإ اهتلازإ

 . ريبكلا رطخلا حالو « ةصرفلا هذه تناح مويلاو

 نوينطولا طابضلاو نويثعبلا ءامعزلا راط ةهم مأع نم ريان فو
 « ةيعويشلا ةروطخو مظعلا دلاغ ةروطت رصانل اوحرشو « ةرهاقلا ىلإ:
 نيدلبلا ةلماكلا ةلجاعلا ةد حولا نالعإ لع قفاوب نأ هنم اوبلطو.
 . عييمجا نم بولطملا ديك آلا ديحولا لحلا اهرايتعاب

 ةطخ ةيأ هيدأ نكست مل . رصان لع ةدجلا لك ًاديدج احارتقا ناك



 لكي

 ه ةرصاعملا فورظلا فو . ىرخآلا لودلا عم ةيوضع ةدحو قيقحتل

 لبق اهانعم هرظن ىف ةيرعلا ةدحولا تناك « ةرمتسملا ةروثلا كلت ىف

 « دايحلا لثم ةسايسلا طوطخ مأ ىف ةدحو اإ «  نماضتلا ١ ءىش لك

 مرحيس ىذلا ىداصتقالا . ىعاجججالاو ىباسلا حالصإلا ىف ةدحووأ

 نأشب تاثحايم كانه تناكو . . مل دمابلا دهعلا دييأت نم ىريكلا لو .كلأ

 مطب ١ متيس ناك صقالا داحنالا اذه ىحو . ةيروس عم ىلارديفلا 00

 هءالو

 أظفاحم ناك سيئرلا نأ  برغلا هكردي مل ءىث اذهو  لوقلا زجوم

 ىذلا رطخلا نأ ريغ . ةدحولا فده «ىويحلا ىدحلا اذبم قاعتي ايف

 هاجتا نأ اضيأ كردأو . هئالمز ىلعو هيلع ًاببرغ نكي ل نويروسلا هلثب
 ديعسلا ىرون بناج نم ل خدت ىلإ ىدؤي دق ةيعويشلا وحن. ةيروس
 . ةيرغلا لودلاو

 آدبو . ةرهاقلا ف تيرجأ ىنلا تاثحابملا ترمئأ هلك اذه لجأ نم
 نأو ءةقح ةروث قيقحت لع نييروثلا ارح نأب ةطخلا هؤالمزو رصان

 . « موتيب بيترت ىلإ أودوعي د

 قتدنعو . رطخلاب قلعتي اف مهتبالص ىلع اولظ نيبروسلا نأ ريغ
 طظورشلا هذهو « طورشلا هذه ىضتقم و « ةمحاح ًاطورش رصان عضو
 هب بلاطت ىذلاك م.اح داحتأ ةيلوئسم لمحت لع رصم قفاوت ءاهدحوت

 < ةلمرف ه ةياثمب طورشلا هذه نوكت نأ لمأت رصم تاكو . ةيروس

 . ىروسلا ريكفتلل



 نو

 لبق دقو نيعوبسأ فرظ ىف ةرهاقلا ىلإ داع ىروسلا دفولا نأ ريغ
 - ثعبلا بزح اييف امي «بازحالا عيمج لح ابههأو  طورشلا ةفاك

 نم اعد ىذلا لتوفلا ىركش ضيرملا سيئرلا تارعد ًاضيأ هعم لمحو

 . ةيبرعلا ةدحولا ىلإ مدق

 ةيروبخلا د 164 ماع رياربق رهش نم عبارلا قو

 ميراتلا ف نيسرع نيدلبل ةيوضع ةدحو لوأ تناكو - ةدحتملا ةيبرعلا

 سوبلم ريعت لوأ ةدحولا تناكدقل « أبنللورعلا ملاعلا زتهاو ثيدحلا
 . ةدحاولا ةمآلاو ؛ دحاولا بعشلا موهفم نعو 217. ةيموقلا » لح نع

 اياب عومج مخضأ ةيروسو رصم ىف ثداحلل تاله ىلا عوملا تناكو
 « هةمبعزو ىخيراتلا ثداحلا اذهل ىعشلا شرلا لظ كذ ممو : خيراتلا

 اهراقتنا نمو ء« ةدحولا اهم تمت ىتلا ةعرسلا نم اككشتم لظ

 . ٠ طيطختلا ىلإ

 نأ :ىرصملا ةمآلا سلجم مامأ رصان نلعأ رياربف نم سماخلا ىفو
 ابر هنإ :لاقو . اهدحو ةجبلا ال صرحلا ريث نأ بحب ةدحولا رارق

 تقلطنا دقلف « هتهجاوم انيلع رطخ مظعأ امأ ةعاجلا انمالحأ تتينأ

 مزتلن نأ لوآلا انيجاو نمو ٠ . ليوطلا تبكلا نم مفادب ناضيفلاك

 اذه ف محتلا بحي .. جعاطملا هلو مامأ كب منو ةمكحلا بناج

 . انحستكيس هنإف الإو « قفدتلا

 . ةينيتال فورحب فاؤملا اهنك (1)



 ل

 رسق اهنإو « م اهلا نايبلا اذه ىلإ تفتلي مل برغلا نأ عقاولاو
 ". ةئاكألا ةيرطلا لعو « رصان دي لع ةيروس ىف تمن اهنأ لع ةدحولا

 مرمغ ىف تفتلي مل هسفن ىبرعلا ملاغلا نإ : : نيلئاق اضإيأ تفيضن ذقو )
 انانث ىف تءاج اهنأ بايساللا نيب نمو  تارابعلا هذه ةيهأ ىلإ هجاهت
 2 ةيلدج تن أكل تارابعلا هذه الو ىلاو « لرطلابمستت 3قلاسيئرلا: ةيطع

 0 ىف ةدب>ولا رثأ : ةيلاثلا ةطقنلا ىف ًاركرم برغلا ماها ناكدقب
 ميدقلا ىسايسلا ماظنلا كلذل عضخت ىلا تاموكسحلاف ةقطنملاب ى رخال
 .هذه 0 برملا » ماظن هنأب باتكلا ىف هاتف رع نأ قببم ىلا

 .ناعرسو . ريبكلا ةه حولا رثأ نم ةفيخ سجونت تناك تاموكيذلا
 : ةدحولا هذه ىزيرغلا برغلا ريسفت هياسارمو برْغعلا وعيا تدكأ م
 .كلالو ديعسلا ىر ون فلأ ام ناحرسو . ةيناملالا ةقيرطلا لع ةدحو ابنإ
 ندرالا 4 ايو قارعلا هلم نيب عمج - 2 امشاه اداحتا ناسح

 .ةدحتملا تايالولا نأ حضاولا نم ناكو . ةب هرمأ تالص اميعمجت لا
 . ءارجالا اذه ىلع اتمقاو ايناطيربو

 .ةسايستلخد « ىنرعلا ملاعلا ىف ةديدجلا ةيسايسلاةمز زاالاوهذه ةريغ فو -

 دوعس لهاعلا ةكلم نأ نم غرلابو ؛ ثادحالا حرسم ةيدوعملا ةيبرعلا
 ,عمتجاو ةلودلا ظن طسأ نم ريثكلا ىلإ رقتفت -- لورتبلاب ةينغلا
 .ةرقتسلا ىرقلاو ندللا ىف ًاديازتم آسمذت هجاويحبصأ هنأ الإ « ثيدحلا
 .نم نك ملو 2 ى ءامسو +. ىعاتجاو ىداصتقا عباط تاذ لقالقلا تناكو

 ةيبرجلا ةريزجلا هبش ىف ترئأ ةيزمرلا رصان ةماعز نأ تافداصملا ليبق
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 . «ىتدبملا دوعس كلملا طابتراي بعشلا بحري مل. اهّجزاخ ىف ترثأ املك

 .« رفاسلا هديبأتب بعشلا بحري مل كلذك ء و ة5, ماع رواه زيا أدبمت
 نكد مو 1١3561 ماع ندرآلا ةمزأ نايأ نيمو كليلل « كلذ 53

 ىلع « مددع ذخأ نا نيملعتملا فاصنأو نيبلعتلا ىلع آفقو سذتآا

 . دادزب 5 مهتلق

 دادزاو « ةريثك دالب ىلإ « كلل قيقشودبعلا ىلو « لصق رفاس دق

  فادهأ عم هفطاغت دادزاو . عمتجملل ةثيدحلا برغلا يهافم ىلع هءالطأ

 . ةدئاسلا ةيب رعلا ةينطولا ةكرحلا

 ةموكح تنلعأ « ةدحولاب نالفتحت ةيروسو رصم تناك انو :
 .ةلويحلل ةيدوعس ةرماؤم فاشتكا أبن ةديدجلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيدوهلا
 ةمهلاهذه برخلأا قدصت لو . رصان سيئ رلأ لايتغاو ةدحولا م اف نود

 نع مجانلا قيضأأ' نع راظنالا فرد هلم قدملا العتفم ارخأ اهريتعاو

 . ليكط ددع 5 ماق ىلا ةقيقدلا ثانر يل نأ ريغ 3 رص ةيروس قاحلا

 نم) لعفلاب ةيد وعس ةرمأؤم دوجوتشئا روهش لدي برغلا لسا مع نم

 ىتلا ةيكلملا ةيدوعسلا ةنجللا نم كالا لاخ ةلاقتسا ىرخالا ةلدآلا نيب

 ىفو . ( قيقحتلا جئاتن نع ماثللا طمت مل لاو « ةمهنلا ىف قيقحتلل تفلأ

 . ديعلا ىلو نأ « ةيدوعسلا ةمعاعلا « ضايرلا ىف ناعأ « 4١ه, ماع ليربأ

 .نم مغرلابو . كلا اب علطضي ناك ىلا محلا مابم مظعمب علطضيس لصيف

 . نمناك هنأ الإ ةظوحلم ةروصب لوحتت مل ةيجراخلا ةيدوعسلا ةسايسلا نأ

 . قشمدو ةرهاقلا عم تحل اصت ةيدوعسلا نأ حضاولا
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 ثادحإ ىلع ىمصم دبعلا ىلو نأ حضاولا نم تاء« ةيلاتلا روهشلا ىفو

 لخد نمىنآلا عيزوتلا ةعقرعمسوت ةلواو « ةقيتعلا محلا ملظن ف ةروت

 ةرسآلاذوفن رارمتساعم « نو.اقلا قاطن لخادو , ناكمالاردقب لورعبلا

 ىوتسلا لخدلا سمخ نودفنتسي ةريمأو ريمأ فلأ كانه ناك ) ةكلاملا

 . ( ةيصخش تاقفن ةروص ىف « رالود نويلم

 ,ىداه « لخاد بالقنا دوجوتّنثأ ىلا ةسودلملا لئالدلا نيب نمو

 «ةيزكرم كوني نيوكتو ء ةكلمللل ةمظنم ةنازخ لوأ نيوكنت « ىحيرد#

 . ةيوثس ةيفازم عضوو

 ءل 508 ماع وبام ىف تعلدنا ةيلهآلا نانيل برح نأ انركذ نأ قش

 ةمهتلا :ةدحتملا ممآلا مامأ كلام لراش روتكدلاو نوعمشسيئرلا هجوو

 ةروصب نائيل نوتش ىف تلخدت اهنإ :نيلئاق ةدحتملا ةيبرعلا ةيروبجلا لإ
 ةيرضملا ةدحولاب هجامداو دليلا اذه مده ىلإ فدبهت اهنإو « ةمخض

 تفلأت اذهل ةجيقنو « ةمهلا هذه ايناطيربو اكبرمأ تديأو . ةيروسلا

 لاجرلل برست كانه ناكاذإ امم ققحتلل نانبل ىف نييلودلا نيبقارملا ةئيه
 برستلا نم ديزم نود ةلوليجلا لع لمعلاو ء عم امبلكوأ ة>اسالا وأ

 ًاظباضو . ء نم رثك أ ةياهنلا ىف مضت ةئرحلا هذه تحبصأو . ليقتسملا ىف
 نانبل نم ةئيملا اب تعب ىتلا ريرافتلا نم ةلسلس ىفو « ةريثك دالب نع

 . ريبك لخدت ىأ دوجو ةمهت تفن « ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعجلا ىلإ
 حالسلا ىلع اواصح نانبذ ىف نيضراعملا رارثلا نأ دكؤي ام كانه سيلو

 الإ ىه ام ةحاسالا هذه نإ : اولاق ةضراعملا ءامعز نأ ريغ . جراخلا نع
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 آبسفن ةموكسلا نأب جراخلا نم ةحلسأ ءارش اورريو « ةيراجت تاقفص

 نأو ءاهديؤت ىتلا ةيمسرلا ريغ فئاوطلا ىلع ةيموكح ةحلسأ تعؤو
 ةزيمملا ةصاخلا تاملا نمو , ةيكيرمآلا ةنوعملا نم ةحلسالا مذه ضعب

 داق لارنجلا هسأرب ىثلا « ىمسرلا نانبل شيج نأ ةيلهآألا برحلا كلن

 ةمهم ىهو « راوثلا ق>سب ةصاخلا ةموكحلا رماوأ ضفر دياحلا بابش

 . اهقيقحت عيطتسي شيجلا ناك
 مل هنأ الإ ءمخضلا ىعاجلا لخدتلا ةمهت توين مدع نم مغرلابو

 دض « قشمدو ةرهاقلا اهديؤت ةداضم ةءاعد دوجو ىف كش كانه نكي

 ةباعدلا هذه . نيضراعملا راودلا بناج وهو « نايل ىف رواهتزيا أديم

 هذه « ةيمسرلا ةيكيرمأ واجيالا ةيضعلا روهظل تدبم ىلا ىه تاذلاب
 ةيبرعلا ةيروهجلا بناج نم «ء رشابم ريغ ناودع » دوج وب ةلئاقلا ةيضقلا

 ندعو قارعلاو «ندرآلا دض امتاو ءهدحو نانبل دضال _ ةدحتملا

 ةيموقلا هلكشم ةيضدلا هذه روهظ صخ- دقلو . ةيبرعلالردلا نم اهريغو
 . اههاجي لماش فقوم ىلإ برغلا راقتفاو « ابلك ةس رعلا

 ًاريثكو ) قشمدو ةرهاقلا تاءاذإ ىلا نوتصني برعلا ناك دقل
 ىلع ديدجلا مزاهج اوطبضي نأ ةرهجالا عيب ىدبعتم نم نولطب ام

 ةل_ماك ةروصب ةطحلا مذه ويدارلا طقتلب ىّتح ». برعلا توص د
 . ( ةيادبلا ذنم

 هنأ نم مغرلاب « نييالملا مددع غامو « نوتصني اونأك اذكه
 هتاموكلا ضعب نأ نم مغرلابو ء ةحجان ةيعاذإ تاطح مهتاموكحل

 ..برعلا توصو ىلإ عمتسي نم لك نجسب ددهت
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 يبواجتت قشمدو ةرهاقلا نم اهتوعمسي ىلاتاءادنلاو ءارآلا تناكو

 ناك ىأر« ءارآلا هذه ىوقأ نمو « مبمال آو مرعاشم عم ريبك دح ىلإ .

 ةمأب بلاطي ىأرلا اذبف . ابلك أب رشابملا ناودعلا ةيضق هتاذ ىف ىدحتب
 نمتردتعا ام ًاريثك . ىلا ةيمسرلا دودحلا ىطختي ىرع بعشإو ؛« ةيبرع.

 ٠ . ( برغلا ىأ ) ىنجالا عنص.

 نيسح كلما ىلإ ريشي ةرهاقلا زيدارقاعم ن نويندرآلاعمس اذإ اذكهو

 نوطيبضي مهئاق ء برعلا ةلاسر نوخي د هنأ ىلع « ١40 ماع وبام كعف

 فجرا اذه نآل كلك لاثلا مويلا ىف ةزرغاقلا ةطخم لع مهتزهجأ رشؤم.

 ماكحالال ظفف محب ذخأو ةبوبح ةرازو علخ كلمءاجت مرعاشم سكت“.

 هلا ىنحملاب ,ةيبنجأ » ةطخم ةرهاقلا ويدار نوربتعي اونوكي لو . ةيفرعلا»

 . ةملكلا نم ىرغلا همبقي.:

 نأ ىلإ ريشت نأ قب : نانيل ىف ةيلهآلا برحلا ىلإ « كلذ عم « دعنل

  عارصلا لبق اولعف ايلّثم  ًاراركتو ًارارم اوركنأ ةضراعملا ءامعز .

 دسجت دقلو . ةدحتملا ةيبرعلاةيزوبمجلا ىلإ نائبل مضل مهناج نم ةبغرةمأ

 تاك دقلف . نيضراعملا نم راوثلا عب ءاط ىف ديسجت ريخ راكنالا اذه

 ممؤامعز ضراعينيذلازوردلا نم 4 تاعامج مضت مههاوق»
 ريزو لك نأ ًاضيأ ةماحلا لئالدلا نمو . اذبك ءارج] ىأ « ديكأت لك

 ابعفر ىلاةمهتلا- ةينالع - ضفري ناك. 144؟ماع ذنم « ىنانيل ةيجراخ
 . ؛ةدحتملا ةيبرعلا ةءروبجلا دض ةدحتملا ممآلا لإ كلام لراشو نوعمش-

 . ةماملا لالالا هذه برعلا لمهأ ظملا ءوسلو.
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 قرشلا ىف رتوتلا دادزا « نانبل ىف ةيلهآلا برحلا تزمتسا انو
 ةحصإ ايناطيريو اك.رمأ ةساس عنتقا دقل . ةمدرس ةروصإ طسوألا

 راعتسالابو رشامملا ريغ نأودعلاب رصم نومهتي اولظق ثادحاللل مر يسفت

 برحلاو ؛ةيروسورصم نيبةدحولاب ترئأتاهنال اقنح ريهاجلا تدادؤاو

 كلالو « نوعمش سيئرلل ءمضاولا , اكيرمأو ارئلجنا ديبأتو « ةينانبللا
 ىرون لصو تاذلاب فورظلا هذه لظ ىو . ديعسلا ىرونو « نيسح

 رارقلا ىلإ لصو ( دمأ ذنم ًاقيئو نومهث مه هقافتا ناكىذلا ) ديعسلا

 ؛ندرآلا قيرط نع ةيركسعةوق لوخد ىف رارقلا اذه صخلتيو . مساحلا

 . نانبل ىف ةرولا قحس ىلع لمعلاو « رصم عم ةدحولا ءابنأو

 ماثللا هنع طيمأ امتإو « لاحلا ةعيبطب هنيح ىف رارقلا اذه عذي م )

 دعب ديعسلا ىرون ةريس بتك ىدلا دوودرسب دروللا هرك ذو ء-دعب امف

 . ( ةطخلا ًابفب ايمسر « لعق تناك ايناطيرب نأ ىلإ راشأو « هلتقع

 كثولاثلا ف دهتست تناكو «نيئس ةدعل ةرمتسمقارعلاب ةضراعملا تلظ

 « ديعسلا ىرونو « قارعلا دبع ىلو هلإلا ديع : كحلا ةمزأب كسب ىذلا

 نيزجاع اوناكنييندملا نم موصخلا نأ ريغ ؛ نييعاطقالا لئابقلا خويشو
 ديعسلا ىروناهدختا لاةيسيلو ملا تاءارجالل ةجستن ءارجإ ىأ ذاختا نع

 نأ نوينطولاو شيجلا طابض عطتسي مل 6« سيجلا ىف ريبطتلا تالمحأو
 انف كش ىلا تادحولاب ظفتح ديعسلا ىرون ناكو . مهسفنأ اومظنح

 نم ددع لصو نأ 156/8 ماعويأم /م ىف ثدح نكلو .داذتِل نع ةديعب
 تاءارجا ُداَخْتأ لجأ نم ىرس قافتاىف] « ءاول ةيترب . نيبقارعلا طابضل)
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 داتعلاوةريخذلا دوجوعم اهنم برقلابوأ دادغب ف هسفن دمي مهأف « ةفينع

 . ةموكححلا دض هتبرض برضي نأ هيلعف نيبولطملا

 هرماوأ ديعسلاىرون ردصأ ويلوبرهش نمرشع كثلاث'موبلاءاسمؤفو

 هذه ىضقتو . فراع مالسلا دبع هعباتو مساق ميركلا دبع ءاوللا ىلإ

 ىفو . دادغب قيرط نع ندرآلا ىلإ امهتادحوب ءابجوتي نأب ساوآلا

 « ةئيدملا ىلإهريباوط فراع مالسلا دبع داق ويلوي ربش نم رشع عبارلأ

 ةدعب كِلَذ دعب ىنرغلا ملاعلا ايقرع ىثلا ةمساجلا اهحجئانت ةريسملا هذهل ناكو

 ىلع ضيقلا ءانلاقرفلا ىدح] تلواح امدنعو . رعذو ءىجوفف تاعاس

 صاصرلا ريخآلاقلطا « هللا دبع دبعلا ىلو لعو « لصيف ريغصلا كلملا

 ةكلاملا ةرسآلا دارفأ ظعم اهف لتق . قدانبلاب ةكرعم كلذ بقعأو
 . هتثحب لثمو برحلا لواحت وهو ديعسلا ىرون لتقو « ةيقارعلا

 ريغ ؛ ةيقيقحلا ةروثلا طابض تاين  ةلماكةروصب - دعب تيثت ل)

 هنلاك امم ربك أ ءاثرلا عضوم ناك ريخصلا كلما نأ انضرتفا ذإ ىلاعف ال اننأ

 ةبارق ىللعفلا كلملا لظ ىذلا .هلإلا دبع دهعلا ىلو امأ . ةيعاركلا عضوم

 .نمو .لاوحالا نم لاح ىأب هفتح قايس ناكهنأ كشالف «اماع نيرشع

 .( مكاحيس ناك هنأ دكؤملا

 طوقسناهذآلا ىلإ ديعت دادغب فورظو راهلا نم تاعاس ترمو

 . ةيسنرفلا ةروثلا نارين تعلدلأ امدنع ليتسابلا

 هبضغلا ةوبش مهتمعأ دقو . عراوشلا ىلع ةنيدملا ءارتف رطيس دقل
 تاعاسا هذه قو .٠ مافتنالا ىف ةعشيلا ةيغرلاو . هلاقع نم قلطنا ىذلا
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 ءةعشب ءايشأ تعقو « ماظنلا ةداعإ ىف شيجلا حجني نأ لبقو « تاذلاب
 « ةروثلا ءابنأ تناك. دبالا ىلإ اوفتخا « ءايرالا نم نوريثكلا نتخاو

 تاك ناكرب نع ءاطغلا ةحاطاب هيشآ « ريهاجلا ىف ىمفنلا اهريثأت كثيح نم

 «دادغب ءارقف ايف شيعي ناكىتلا فورظلا عمثبأ ام ,« ليوط نمز ذنم لغي

 ٠ ىروثو هلالا دبع كمل مهتضرامم فتعأ امو

 ةيدايح ةسايس جاهتتاو « ةيقارعلا ةيروبجلا مايق نالعأ مت امدنعو
 قشمد ىلإ ءارزولا سيئر بئان « فراع مالسلادبع رئاثلا بهذ «ةدبدج

 ىلع ترعش دق برغلا مصاوع تناك. ةروثلا مساب ءرصان» سيئرلا ىحيل
 سيئرلا بلاطو ا ةضماغ تناك للا ةكوا ءابنال جاعزئالاب "وتلا

 لورالا ةدحتملا مآلاتاوق رمأ هنأ ريغ ء نمآلا سلجم داقعناب رواجنيأ

 ةيناطيربلا ةموكسحلا ترمأ لئملابو . نمآلا سلجم دقعني نأ لبق نانبل
 هذه ءارو ةيقيقحلا تاينلا تلاز امو ندرآلا ق طوبملاب اهتالظم دونج

 تمت ةيقارعلا ةروثلانأ نظ برغلا نآودبي نكلو « ةضماغ تاءارجالا
 ( وكسوم مسا ةدحتملا تايالولا تارباخم تفاضأو ) ةرهاقلا نم ريبدتي
 كلما ملخ دعب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهجلاب قارعلا « قاحلا د ميس هنأو

 كلذ تبقعأ ىلا تاعاسلا ىفو . نايل ىف كلامو نوعمث ةموكحو نيسح
 ىو « ةيواحلا ءافش » ىلإ ملاعلاب تنصو دق ةداحلا ةيلودلا ةمزآلا تناك

 حضولل ريغآىأ ريتعتس اهنا ؛ةرذح « ليئارسا ةموكح تلاق ةيلاتلا مايالا

 .« ةلماك فرصتلا ةيرح » ليئارسأ ىطعي ًاديدهت ندرالاب نهارلا

 ديور ًاديور طسوالا قرشلا ف فخت ةمزالا تذخأ كلذ دعبو
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 .ةبختملاتايالولا تاوقتدبأ نأ دعب :نانبل ىف ةيلهألا برحلا تبتتا دقل

 ديسلا لختو . ىرخأ ةفيظو ىأب مقتل اهتكلو ءامهب ىدتحي اماظنو القعت

 لازتجلا ةسائر لعناقرطلا قفاوو . هتسائر ةدم ديدجت ىف هتين نع نوعمش

 .ةزيحتملا ريغ هتدايقلظ ىفو « دايحلا بناج - صرح  مزتاب ىذلا باهش
 . نيفرطلا لثمب ناكو « محلا مامز ريغص ءارزو سلجم سل

 ةيناطيرلا تاوقلا دوجوةلكشم امأ . ةيكبرمالا تاوقلا تبحسناو

 ًاريخأو هل ايناطيرب تاريذحتل ًآرظن « آديقعت رثكأ تناكف ندرآلا ىف
 .يرعلا ةفاكهياعتوص رارق دعب انكمب هيناطيرلا تاوقلا باحسنإ راص
 .. ىرخأو ةيبرع ةلود نيب لخدتلا مدعب هيف اودهعتو « ةماعلا ةيعمضجا ىف

 منبإَف مركلا دبع تهجاو « ماظتلا قارعلا شيجلا داعتسا امدنعو
 فيلأت ةيفيك ىه « ةيويحلا ىلوآلا ةلأسملاف . ناتماه ناتلأسم هءالمزو
 ةديدجلا ةيروبجلا ةقالع : ىهف ىرخآلا ةلآسملا امأ.« ةديدجلا ةموكسلا
 نيتاه نأ مايألا تقبئأو . رصان سيئرلاو ةدحتلا ةيبرعلا ةيروهخلاب
 ة ريطخ جئاتن ىلإ اصددصإب مسأق تارارق تدأو « ناتكم اشتم نيتلكشملا

 . ةيروبمجلا لوآلا ماعلا ىف

 ةموكح فيلأت نيب رايتخالا رصحتا « ىلوآلا ةلكشملاب قاعتب امقو
 تتناك تلا ةيندملا بارحالا ءامعز ضعب لاخدا وأ « طقق نيبركسعلا نم
 .نكمملا نم نكي مل اك « اكنمم ًايسايمس مساق نكي ملو . ىضاملا ىف ةدهطضم
 ماب علطضي سلجم امل طايضا ةكساتم ةعامج مظنت «ىرون دهع لظ ىف

 .نيذلامهب قوثوملا ةرومثم ىلع ءانبو « هلك اذهل ةجيقنو أتقؤم ولو ؛ حلا
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 عم ةرآ زو فيلأت مه « سلا ءىداب ةحضاو ةيسايسلا ملويم نكن ل

 . نييندملا نم اهارزو

 ىف اهسفن ةطلسلا رهوج برعلاب قارعلا ةقالع ةلأسم تدسم روفلالعو

 ةدحولاب ةيدانملابعشلا رعاشم تناك 4١ه ماعنم ويلوي ىفو .ديدجلا دهعلا

 يروق نأب نمؤت نييقارعلا نم ةيلاغلا ةرثكلا تناكو . ةدشإ عفترت ةيب رعلا
 اورتتعا اذه لجأ نمو ؛ برعلا مهئاوخ] نع نييقارعلا لزع دق ديعسلا

 حيضاولا نمناكو . أهنع ىنغ ال ةرورض ةدحتملا ةيب رعلا ةن رولا عم داحتالا

 ةدحولا ىف « ركسبملا « نينطاوملا لمأ ةيبلت : نيرمأ دحأ نيلوئسملا لع نأ

 نولوسملا حرشي نأب ريهاججا ىلع كلذ عقو فيفختو « ةدحولا ضقر وأ
 . هيف بوغرم ريغ أسأ ةدحولا ريتعت ال اذامل ل

 زاجياب فصن نأ انيلع كلذ دعب تعقو ىلا ثادحالا مهفنن ىلو
 نأ عيطتسنو . ةلكشما هذه لوح عارصلا تدلو ىتلا ةفلتخلا تاهاحجتالا
 نيب داحتالا نأش « ةهاسلا « ةوكش تديازت دقل رصان سيئ رلات أدين

 . ةعرسب مث ىذلا داحتالا كلذ ءةيروسو رصع-

 تعفترا ىلا ةظحللا سفن ىفو «ويلوي ربش نم نيرشعلاو قاثلا فو
 باطخ ىف « ةحارصب راشأ ؛ ةورذلا ىلإ ةدحولا ىف نييقارعلا لامآ اهف

 ىلإ ًاريشم ؛ ةعرسلا هذه نع تمحي ىتلا ةريطخلا بلاثملا ىلإ ءهل ريبك

 قيفنت دعي الإ] فشكنت مل ىلا ةيروسلا ةينازيملا اهنم ىناعت ىلا بعاتملا
 ًايغار نكي مو . ةمنالم ةساردىل]  ًاباس -رقتفت تناك اهنآل , ةدحولا

 ببرقلا ىف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروباب ةيوضعلا قارعلا ةدححو قيقحت ىف.
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 . كلذب هئبلي ًارس ءارزولا سيئر ىلإ لسرأو « لجاعلا
 ءطتف ةيفيظو ةدحولا نوكنت نأب ىضقتف اهيلع اقفتا ىتلا ةسايسلا امأ

 هزج ه قارعلا نأ نم مغرلاب هنإ مساق لاق ام ًاريثكو . مواعم ريغ لجال
 دودحم ريغ دعوم ىف ءاتفتسا ىرجيس هنأ ال] ء ةيرعلا ةمالانم أزجتي ال

 ٠. برعلاب هتاقالع ةعيبط بعشلا هيف ددحت

 . ًارئاس ايدحت ءةسايس نايدحتت ناتوق كانه تناك هسفن قارعلا ىفو

 فراع مالسلا دبع ابمعزتي ىتلاو « ةياغلل ةبوبحنا « ةيزمرلا ةدايقلا امهالوأ
 مالسلاديع نآأك. هعمل باللمنالا كيفنتي مأق ىتذلاو ءارزولا سيئر با

 هتاحرصت ىف نازتالا بناج مزالي نكي مو , اعاج ًاسمحتم فراع

 . ةيسايسا
 اك , ًارتاس ءادع هيعوبشلل ايداعم نإك كلذلو « ةياغلل ايدايح نأكو

 مساق ميركلا دبع نآل ًارظنو . ةيرغلا لردلاب هسفن تقولا ىف ددش ناك
 ىلواآلاررهشلا ىف ةرثاثلا عرمللا مامأ الوجخو لب  هتعيبطب اظفحتم ناك

 لطب فيرلاب فراغ مالسلا ديعلإ ةروثلا بيطخ رود لقتنا  ةمكحل
 داكي لب - ًابلاطم فيرلاب فراع مالسلا ديع باشلا فاطو . , دادهب
 ىذلا داحتالا وهو « ةدحتلل ةيبرعلا ةيروبمجلا عم داحتالاب  ادعاو نوكي
 . هيل] قوش ناك

 ةسايسلا ناديم ىف ةمخض ًادوعو هسفن ىلع.عطق تقولا سفن ىفو
 مدع نع ريعت تناك 5 « ءارزولا سلجم اهياع قدصي مل ادوعو « ةيلخادلا
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 لبق تمربأ ىتلا ةصاخلا نويددلا عيمج ءاغل] : اذه لاثم ) ةيلوئسملاب روعش

 . ءويلوي رهش نم رثع عبارلا
 ةحارص ىف ةدحولاب قارعلا ىف بلاطت تناك تلا ىرخألا ةوفلا امأ

 ءزابعز لأ ىذلا ىنرعلا بزحلا قارعلا حاجلا وهو , ثعبلا بزح ىهف

 بلاطي كثعيلا بزح نكي مل . مثدلب عم داحتالاب رصم ىلع نويروسلا
 . ةيوضع ةدحو امب]و « ةيلاردغ

 ناتيسايس نات وقثعبلا برزحوق راع مالسلا ديع بلاطم دضفقوو

 بزحلاف . امملاقع نم ويلوي ١4 ثادحأ امهتعلطأ صاخ عباط تاذ

 مزالي ىحرداج لماك ديقعلا ى ارثشالا همعزب ىذلا ىطولا ىطارقعدلا

 نم اءزج مايألا نم موي ىف نكي مل قارعلا نأب ةلئاقلا ةيختراتلا ةرظملا

 ىجرداجلا ناك .ةلقتسملا هتيصدغ هل نإف مث نموءضي رعلا ىرعلا نايكلا

 ةيطارقميد قيبطت بوجوب « نييطارقميدلا ءامعزلا نم هؤالمزو وهءنمؤي
 ىف اهذعاوق ءاسرا نكمملا نم نأو « ىبرغلا زارطلا ىلع ةينالرب ةيبزح
 . لاخلا ىف ةديدجلا ةبروهجلا

 نإف ىزحلا طاشنلا تملأ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهجلا نآل ارظنو

 بزحو ف راع مالسلادبع مامأ فوقولا ىلع اومم< نيينطولا نييطا رقميدلا
 ءاغل] ىلإ ىدؤت نأ نويطارتمدلا ىثخي ةدحوب نابلاطي نيذللا ثعبلأ

 ىرون ) روتاتكد دض موت ةروث نأ اومبغ ملو . قارعلاب بارحالا
 . ةيروتاتكدلا روص نم ىرخأ ةروص نوكت نأ بحي ( ديعسلا

 ووذ نوفظومو نرفقُتم نييطارقميدلا ءاضعالاو ءامعزلا نيب نمناكو
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 دادزاو . داصتقالا لجر ءهبك مهاربا صخالا ىللعو « ةيسكرأم ءارآ

 ىرتس 5 - بزحلا فلأ امدنع نييطارقعدلل ىسكراملا حانجلا اذه ذوفت

 | . قارعلاب نييعويشلا عم ًايلعف ايكيتكت افلاحت  الاح

 اماه ًاروطت ةيقارعلا ةروثلا ىف برعلا نويعويشلا ىأر نقل

 .ةيناثلا ةيملاعلا برخاذنم ةددعتم ىربك لحارمب ةكرحلا ترم دقل . ةياغلل

 .ىف « نوامأب اوناك دقلو . لحارأا هذه نم ةلحرم ةبأ مجنت مل نكلو

 .ددبت لمآلا اذه نأ ريغ « طامشنلا زكرم ىه رصم نوكتت نأ ىف « ةيادبلا

 . ليوط نمز ذنم ىعويشلا بزحلا طاشن ىأ عمق ناكارصان نآل

 .قرشلا ىف ًاريبك او تققح دق قييفوساا داحتالا ةسببه تناكو
 .ةدافتسالا نأريغ . ةحضاو ةزيم هذ هتنأكو ءلووم ماع ذنم طسوالا

 .لضفيو « ةيرعلا ةقطنملا لخاد ةدعاق دوجو بلطتت ةزءملا هذه نه 3

 ًازكرم اهسفنل زرحت نأ ةيلحلا ةيبرعلا ةيعويشلا عيطتست ةدعاقلا هذه

 .ةيروسف لمآلا اذه ددبتو . كلا ةمزأب ةياهتلا ف كسل « |مخض ًايبعش
 5 . رصم عم اهداحتأ دعب

 .ةبسن عافتراو « عششبلا هعاطقاب « قارعلا ىلإ لئالدلا لك تراشأق

 .ق'رعلا ناك . لهذم روطت قيقحتب ةليفكلا ةيلورتبلا هتورثو « رضحتلا
 .. روفلا ىلع اهزاهتلا نم دبال « ةلئاه ةصرق لثمع

 رهظو .« ةقدو صرح ىف رباثلا قارعلل ىعويشلا جيانربلا دادعإ مو

 هبرحلا لخد ام دنع «ويلوي رهش نم رشع سماخلا ىف ةحضاو ةروصب
 .تايك عضوبيعأو : تارهاظملا ٍظنو ,طئاوحلا ىلع هتاراعش قلعونادمملا



 اها

 دعاك. «ةيتيفوسلا ةقادصلاو ىف رعلا داحتالا ١ ىلإ وعدت 'تاورشثملا نم

 بعشلا ةيغر ه. نوهجاو ابكح ارارق « ىبرعلا داحتالا , ىلإ ةراشالا

 ْ .. ةدحولا روص طسبأ ساسأ لع نكلو « ةدحولا ىف

 .مدع ىلع ايمصق نيينطولا نييطارقمدلا نم لقأب بزحلا نكي لو
 ا ةماعز لظ ىف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهتأ عم ةدحولا قف

 . ثعبلا بزدحو فرأاع ابعجشا ى جل ةدحولا كلت ٠ ةيعومشلا ةبداعملا

 ىف تقتلا نييطارقمدلاو نييعويشلا فادمأ نأ مبفن نأ عيطتسن اذكهو
 ناكو . ةلماكلا ةيبزحلا ةيرحلاو  ةدحولا مدع : نيتيويح نيتطقت

 .« جيردتلاب ريهاجلا فوفص نيب هزكرم زيزعت ىوني ىعويشلا بزحلا
 تقولا ىفو « ةيعاجلا ةيميظنتلا زكارالو ةيسيئرلا بصانملا ىلإ للستتلاو
 -ةماعزلا كلت « ميركلا دبعل ةيزمرلا ةماعزلا ء سانلا مامأ « ديري هسفن

 نيذلا ةيعويشلا لويملا باحصأ نم ريثكو ء برح لكقوف » ىه ىلا

 ممرالمز ىّتح قرعي نكي مل ءويلوي رهش نم رشع عبارلا ف مبطاشتن ربظ
 اذكمو . لويملا هذه نع « ةيادبلا ىف « ماثللا اطيمي ملو « مهنعلويملا هذه
 .هيئان بصنم كلذ ىف ام ةساسح ركأرم لع اولصح نأ اوعاطتسا

 «< فحصلا لع بءقرلاو ءدادغب ةعاذإ ريدمو «دادغب ةطرش سيئر

 م ةروثلا ةمكح سيئرو

 ةقيقدلا ةطخلا هذه ضرتعت ىلا ةريطخلا تابقعلا لع بلغتلا نأ ريغ

 .ءابعزلا رابكو  ثعبلا بزحو ء فراع مالسلا دبع ةكوش رسك بلطتي
 نمو . رصان سيئرلاو ةيبرعلا ةدحوأا معنوفطاعت دق نيذلا نييسايستلا
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 مهتسايس فصق نأ عسيطتسن نيذلا لالقتسالا بوح ءامعز ةريخآلا ةئفلا
 همسر ىذلا قيرطلا ى ريسلل دادعتسا ىلع اهنأ ريغ ةدحولا ىلإ ليمت اهتأب

 ةلازإ اوررق نييعويشلا نأ هلك اذه نم مأ  نكلو . مساقو رصان
 اهتاذ دح ىف ارطخ ةدحولا. ةيدانملا هبطخ تناك « فرأع مالسلا ديع

 ناددبم دق داحلا هعبطو هتيبعش نأب نويطارقميدلاو نويعويشلا رعشو
 كانه نأك « تارايتعالا هذه بناج ىلإو . عسطملا مساق ءارزولا سيئر

 لمحت مدع نع مت ىلا « لخادلا ىف فراع دوعو نأشب ريبك قلق

 | . . ةيلوثسلل

 ائيش ذوفنلا ركارم نع باشلا ءارزولا سيئر بئاث داعب] مث اذكهو
 "قو رظف دادعب ىلإ داع امدنعو , نوب ىلإ هداعب] م“ ةيابلا فو ء ائيشف

 بقعأ ام ناعرسو . ةنايخلا ةمهتب هيلع ضيقلا ءافلا مث «ةضماغ تلازام
 عيتئاظو نم ل لالقتسالا بروح ءامعزو ك ثعبلا بزح ءاضعأ داع] كلذ

 بزحلا نأ دقتمن انلعحجب ام ةلداآلا نم كائهو . ماع طاشن لك نمو.
 .ةقثلاب دئازلا هساسحإ ةرمغ ىف ةياصآلا هتطخ ذيفنت لإ عراس ىعويشلا

 ماثلا نوطيمي اوذخأ دق لبق نم نيزاحنم اونوكت ل نيذلا نولوتسملاو

 , فحفلل مهتاقر ىف كلذو « ةديازنم ةروصب ةيعويشلا مهل ويم نع

 ةوطس تدادزاو ةمكحما ىف ةذاشلا مهتقيرطو « ةعاذالا ىف مهتياعدو

 ةمواقملا تاوق ف نيدوجوملاو « .نويعوي_كا مهمتي نيذلا نيب راح

 .. ( مالسلا راصأ ) ةيبعشلا
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 حضاولا نم نأك . ١ وهم ماعريمسيدف أه ذيفنت مذ ودبي املع اهدعوم

 ةيموقلا ةكرحل رصان ةماعز دض ةيخرات ةباعد ةلمنشيىل] ةبجتم ةينلا نأ

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهجلا سيئر نأب - ةديازتم ةروصب- ءاحالاو ؛ ةيبرعلا
 ةيروس ىف ىأر قاخ ىلع ةمظتنم ةروصب لمعلاو « « ةبيرغ هلويم د

 عم د هي رع حا جي

 لالملا لمشتل ةعويشلا ةكرح دم نكمملا نم نأ اوأرو « ء قارعلا

 ةيطارقمدلل» ضرءمو ةبوق ةيعويش ةدعامك قارعلا نماضلن دعب :بيصّخلا

 اعيش * اطابتراو رصه نع ةيروس لاز_ فنا عم « ةيبرعلا « ةيبعشلا
 . قارعلاب ًاثيشف

 .قيرط ند ءاوس_رصأت ىلع ىناعلا موجها دب , ١460 ماع ريمسيد قو
 قيدص ه هنأب اوحوأو  ةعضاخلا ةفاحصلا وأ ةيقارعلا لودلا ةزهجأ
 .. ديدجلا نطنشاو

 ههوجم ةدحتملا ةيدرعلا ةيروهلا سيئر أدب تاروطتلا هذهل ةجينتو

 .نييعوبشلا ىلإو ةماع برعلا نييعويشلا ىلإ ةءادبلا ف ههجوو ءداضملا

 ميركلا دبع مح ىلإ كلذ دعب هموجمدجو م.ةصاخ ةفصيةيروسو رصهف
 . قارعلاب مساق

 ةيبرعلا ةيموقلا نيب عارصلا روطت ماعل ىلوآلا روهبثلا ىفو

 . مماق اهم طبقري ىتلا ةيعورشلاو « رصأن ابمعزم ىلا

 نيذلا « مالسلا راضنأب» لمع راطق لاسر] مث 14ه؟ماعسرام فو
 طمدتعو . قارعلا ىلاعش ؛ لصوملا ىف اورهاظت ىل نويعويشلا مدوق



 لكلاب

 اينوفيلت- لصوملا ةيماح دئاق لصتا ةنيدملا عراوش ىفنيينطولاب اركبتشا
 ةدوعلاب مالسلا راصنأ ىمأي نأ هنم بلطو ؛دادغب ىف ءارزولا سيئرب.

 1  دادغب ىلإ

 نش ىف لصوملا دئاق أدب ذئدنعو . ءارزولا سيئرنم در ىأ قلتي لو
 نيداعملا طابضلا نآل عبطلاب تاشفو ؛ دادعالا ىلإ رقتفت ةيئاقلت ةرو

 قادعتسا ىلع و أ نيمظنم اونوكي ل ىرخالا قارعلا قطانم ىف ةيعويشلل

 . . هيلإ مامضنالل

 تاوق دعب_مساق نم ادب ؛ ١40 ماعريمتلس تح سرامنم ةرفلافو
 ةلماك ةرطيس قارعلا لع نورطيسيس نييعويشلا نأ كردأ هنأ  ناوآلا

 نييعوبشل نوكي نأب نييسكراملا نييطارقمدلاو نييعويشلا ًابلط-ضفروؤ .

 ١ ءارزولا سلجم ىف ىوق 5 ليث .

 قاقيإ نع مساق نلعأ ( 1409 ويلوي ١ ةروثلل لوآلا ديعلا ىفو
 ريمتلس رهش ةيأبن ىف نكلو . 6 ماع ىح ىمايس قزح طامشن ىأ

 ثداحلا اذه ميم « هبضغأو ىبرعلا طسوألا قرشلا زه ثداح عقو

 ىعويشلا رطخلل هك ارداو « «مساق بناج نم لقعتلا رداوب ىلع-

 راومث عم ؤطاؤتلا ةمهتب ًايقارع ًاطباض ؛, مادعإب حلا مث دقل
 مهن] اولاق ةفيزم ةلدأب مابتالا اولثم اهيف جرش ةينلع ةك'احم دعب ء لصوملا

 «نييعويشلا ريغ نم برعلا ىأرو ء نيمهملا بيذعت دعب اهلع اواصح

 لازام امساق نأ ىلع غماد ليلد ثداحلا اذه نأ ء هجراغو قارعلا لخخاد-
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 « مظتنملا طوبحلا ف بيرغلا ءارزولا سيئر ديضر أدب كلذ دعب
 قارعلا لبخاد لقالقلا نع منت ىتلا:ةرفاسلا لئالدلا طسوو « رب وتكأ فو

 ةليوط ةرتف دعب ىشتسملا نم رخو . هلايتغال ةلواحع ءانثأ معاق حرج

 فانّئتسا نلعأ «+١4 رياني ىفو . ةيوق ةسارحل ابق عضخ ىلا ةهاقثلا نم

 ةيعويشلا ىداعملاو ىوقلا حانجلا نأ ريغ . اهطاشنل ةءورشملا بازحالا

 مظحم ىفن نأ دعي « هماظنو هتسامح دقف دق ناك ةيئاعلا ةسايسلا ناديم ىف

 اولواح نيذلا نويثعبلا ءالؤد نيب نمو .٠ مهلاكشأ وأم نيزرابلا هئامعزب

 ( رصان تايغر نع رظنلا فرصب ز:ةدحتللا ةيبرعلا ةيروبججا عم داحتالا

 دادغب ةعماج ىف قوقحلا ديبع نأ كلذ لاثم نولدتعملا برعلا نويموقلاو

 :« ديعسلا ىرون لظىفنجسلا نم ىناع دق ناك « ةياغلل ةمرتح ةيصخش وهو
 ريس ءازا هقلق نع , هينالع ربعو كلذ دعب دالبلا نم بره هنكلو

 .. مساق لظ ىف ر ومالا

 .ةجرحلا ىلوآلا روهشلا هذ م لاوط هسفن ءارزولا سيئر رود امأ
 .تبقق ةريثك لئالد كانهو . ارغل لاز ا « ةيقارعلا ةيروبخلا خيرات نع

 ': هتيصخت نم ناعينت نيتلكشم آدج رثأت رومألا ةقدل ممأق ريست نأ

 نمز ذنم روطتي بصعتلا اذه ذخأ دقو_دحاو عوضوم لوح هبصعت

 .داهطخالا ةدقعو - ليوط

 :نأ اندجو « هتجاذسو ةيساسلا هتبارد مدع اذه ىلإ انفضأ اذإق

 محل نيلاوملاو نييعويشلا تاروشمل ةسيرف هتلعج هذه فعضلا ىحاوت
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 ةروث بقع ةديدجلا ةموكحلا ىف ةساسملا زكارملا ىلإ اواصو نذلا

 «برح لك قوف .لظ_نأب هوعنقينأ ارعاطتسا دقل .ةرششابم ) ندماع
 هودنقا ممأ اذه نه شكأو « ( ةرما دعب ةرلا هرركب ام اذهو )

 .نمو « هلايتغال ةيماؤم نوربدب ةيعورش ريغ ةفئاط وأ معز لك نأب

 وهو_«دحوألا قارعلا معز » نوكيل قاخ هنأ هلع هل روص دلو

 لواح مه نمو:ةثيدحلا برعلا نيينطولا ةغل ىف ليثم هل ىسي مل حالطصا
 تحن ةدوجوملا ةيسايسلا بازحألا ةقاك ةقاط دافنتسا رخآل نيح نم

 نييعورشلا نأ ريغ .اهنيب ايف رفاسلت عارصلا ىلع ابعيجشتي كلذو ٠ هترمإ

 هلوآلا عمقلا ةجوم ىفةيادبلا ذنم ممل ةحونمملا تازايتمالا نم اودافتسا

 . نييعوسلا ريغ نم ىرخالا رصانعلا ال تضرعت يتلا

 آذامل انل رسفي اذه ْنأ - ةدوجوملا لئالدلا عقاو نم - ودبيو

 ةفولأملا ابفادهأب ةمرعلا ةيموقلا لام ! اهعفدت ةروث.هذبك ةروث تروهدت
 قارعلا مصب نأ اهدنع ىثخم ةجرد ىلإ لصتل « ةيعويشاللا اطومو

 نم ممأو . ةيعويشلا ابرع رطيسق - ىبرعلا ماعلا ف  ةيدرع ةلود لوأ
 اذامل ال رسقي إهدحو نييعويشلا تاءادنل مساق عوضخ نأ هلكا ذه
 .ةلدتعم نواعن ةسايس نع انلعيل . رصانب عاتجالل ةركبملا ةصرفلا زهتني

 لئاسر ىلع قفاو دق مساق ناك ول هنأ ةرخاسلا ٠٠ هرج ماع قتاقح نمو

 ناكم:ىأ ىف عامتجا دقع :مساق ىلع اهيف حرتقي ىلاو ةيلاتتملا عد رألا رصان

 ةيرورخجا معز نم لصحخلا اذه لعق ولاء طورش ةبآل اعفوو مساق هراتخي
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 ةيأ ءازا رذحلا ةسايسل وأ هسفنل ءاوس ماع ديبأت لع ةدحتلا ةيبرعلا

 1 .ةدحولا وحن تاءارجا

 أبنتأ نأ ممطتسأ ال ( « ) باتكلا اذه هيق بتكأ ىذلا تقولا ىفو

 ةضافتناب رمي دلبلا نإ . قارعلا ىف ةيومدلا ةيديجارتلا روبشلا كلت ةجيتتي

 ًانعضواذإو ءاهم رمب نأ دبال ناكو « ةيداصتقاو ةمع اينجا ةضاقتنا . ةلماش

 ةديدعلا تاونسلا هذه دعب اهلامع نم تقلطن] ىلا ىوقلا كلت انراتعا ىف

 لمآلا نأب أبنتت نأ عيطتست « كلذ عم انكلو خراصلا عاطقالا نم

 : ةيعورشلا نع ًاديعب « ةديدجلا ةيقارملا ةيروبهلا رقتست نأ ىف فيعض

 اباماجتي ىتلاةب رهوجلاةيجول وبديالا تارارقلا ىلع مدقب مل ام مساق لظ ىف

 . « بازحالا نع عافترالا » أدبم « ةريطخ ةروصب هٌوديع

 نادوسلا ىف ريغت

 تقحالت « ىبرعلا ملاعلا نم ىرخأ نكامأ ىفو ء« تقولا سفن ىفو

 ةيقارعلا ةروثا ريك دح ىلإ ء.اذه عجريو  ةبعامتجالاو ةيسايسلا ةروثلا

 «نادوسلاو ايركسع (ءالقتاد وع داق: ةهمماع ريشو ف نرهكلا اهرئأوت

 «لالحنالا لاجل ًارظن بازحالاو روتسدلالطعو ةيئدملا ةموكسحلا علخو
 تاموكحلا هب تمسلا ىذلا ... ىوقلا رارقتسالا مدعو « ىضوعلاو

 ؛ جراخلا ىف دايحلا ةسايسل هجابتتا نع دوبع نلعأو . . ةيلاوتملا ةبرحلا

 ( مجرألل ) 1 ماع باتكلا اذه رشن ء
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 ,قيثوت ىلع مرعلاو«ةيبرعلا لودلا عم نوأعتلاو « ةيبعشلا نيصلاب هفارعأو
 يلاقو . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروبجلاو ةشحلا عم ( ةصاخ ةفصب « تاقالعلا

 ةيبرعلاةيروهتلا عم «عنطصم رثوت» دوج ونإ] : ىركسعلا ءارزولا سيئر
 .بالقنالا اذبب نوموش مهتلعج ىلا ىريكلابابسألا نيب نم وه ةدحتملا

 _ةرهاقلاعم نواعتلا نم رثكأ وه ام ىوتني هنأل|دويع رشي مل كلذ عمو

 لبقتسملا ىف قافتا ىلإ .نادلبلا لصي نأ ىلع صيرح هنأ ممضاولا نم ناكو .
 ه4( ,4هوماع رخاوأ ىف لعفلا.قافتالا عيقوت متو) لينلا هايم ةلكشم ءازا

 ادوبع نأ ءضرعأ لويم ىلإ ريشي ىنلاو « هتلالد هل ىذلا سمآلاو
 ةمدنع ةيبرغلا ةيطارقوودلل ودبي ايف  ًايبم نكي مل :نادوسلا نأ دكأ
 طايضلاهيف ىلستي رخآ ناكم ىأ ىف لاخلا وه اكو . , نويناطيدإلا هرداغ
 «داسفلا نع ديعب ,ىوق ذفنم دئاقي قادوسلا بعشلا بحر «؛رومآلا مامز

 ١ . زيحتس ريغ

 ؟ نهلا ىف ةروث

 دوجو ىلإ ريشت لئالد ًاضلأ كانه تناك ل ووو ماع فصتنم قو

 قم ىمتني ىذلا مدقلا دلبلا كلذ « نملا ىف ةمخخض ةيسايس تاضافتناب

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىبرغ بونج ىف عقاولاو « ىطسولا روصعلا ىلإ
 هثأك « اماع نيعبس رمعلا نم غلايلا , زوجملا نيلا مامإ نأ نم مغرلابو
 يمال اءهنبا نأ الاء ةبدوعننلا ةيبرعلا ةكلمملا دا ّح ًاروهت لقأ
 ضرما مامالا ناك انيبو . ةثيدحلا ةيبرعلا ةيموقلا ءار 1 عيشأ ,ردبلا
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 ىلو عرش 2 هديبعو هيراوجو هتاجوز هتيحصبو جالعلل ايلاطنإ ىف

 نلعأو ءىربكلا ةماعلا فئاظو ! كلس ىف ةمخض ريهطت ةلح ىف دهملا

 . « ةمآلا هذه ءاقترالا ىلع  ممصم هنأ

 ممم نميلل ىلاردفلا داحتالا قيقحت ىف ريبك لخد دهعلا لول ناكدقلو

 ايرصع ردبلا ريمآلا سيلو.1404 ماع لئاوأ ىفةدحتملا ةيبرعلا ةيروبجلا

 نمضتتو . رصان سيئرلاب بجعم هنأ ريغ « قالطالا لع لماكلا ىنعملاب

 دقو ةءزكرم ةينازيمو ةيزكرم ةنازخو « ىنايت سلجب فيلأت هتاحالصا

 لديام كانه نكي ملو «ليق نم ةدوجوم ريغ ةئالثلا ةزهجآلا هذه تناك

 ريك الا لايتحالاو . هيبأ ناطلس ىلع ءاليتسالا ىوني دهعلا ىلو نأ ىلع
 ةجوملا ىهوء اضرلا مدع نم ةجومل ةباجتسا تءاج تاحالصالا هذه نأ

 ىدحتت دق ىلاو«مامالا ةبيغ ءانثأ ةيرخلا نم ديزمب اهسفن نع ترع ىلا

 هباب متق « ةيبرعلا ةريزجلا نم نكرلا اذه ممتف دقل . هلك أب ىكلملا ماظنلا
 «ةدحتملا ةينرعلا ةيروهججلا عم نهلا داتا قيرط نع ثيدحلا ملاعلا ىلع

 قيفنتل ةيقيفوسلا ةلتكلا نم نيينق لوصوو«ةيجراخلا تاعاذالاب هرئأتو

 . 1961 ماع ىف كلذو « ةنوعملا جيارب

 ىرخأ ةيرع لود

 ةلسلس ىف ًاضيأ اهادص ةمدقتملا ةيبرعلا نادلبلا ىف ةروثلل ناك
 تح افوحو نهلا قرش ةيرعلا ةريزجلا هبشب فهمت ىلا تارامآلا

 داحتا ىف وفلا ىف ةذخآو ةدوجوم ةيبرعلا ةيموقلا نإ . ىرعلا جيلخلا
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 ةدهاعلل ًاميط ايناطيرب عم ةصاخ طياورل عضاخلاو نميلل مخاتملا « ندع
 تدعبأ امدنع ) هم ماع ثدح ام هاجيالا اذه ىلع ةزرابلا ةلثمالا نمو

 ىدح] مكاحو « بابشلا جل ناطلس  ةوقلاب  ةيناطيرلا ةموكحلا

 ناطاسلاو ء كاذنأ ندع ةيدحم ةمباتلا نيرشعلاو عبرألا تارامالا

 ةببرعلا ةيموقال ةساح مم ركلا دبع ىلع ناطلسلا ببنلا دقل . ايما ربكالا
 جل طبرت ىلا ةصاخلا طياورلا ءازا هريص ذفنو: . رصان ةماعزو
 ةيسايسلا تارماوءلل اردصم - ةديازتم ةروصب حبصأو ايناطيرو

 ىلع عرشو . ةلالجلا ةيحاص ةموكح نم دقوملا ندع ةرمعتسم م اح دض

 . ةريغصلا هتراما ريوطت ىف مركلا ديع

 عم تاثحابم ءارجال ندنل ىلإ ناطنسلا بهذ )وعم ماع قو

 ردص «هدالب ىلإ ةدوعلا قرط ىف ناك اهينو « ةياطيرلا ةموكملا

 . جل ىف ةدوجوملا لالتحالا تاوقو ايناطبرب لبق نم هعلخي موس س ع

 فقت ىل كإلذو « ندع تارامأ داتا ايناطارب ترحيأ كلذ دعبو

 ايصمةسم لازام تارامالا هذه لتسم نأ ريغ . ةيمونلا رايت مامأ
 ءزج ىلع هتدايسب بلاطو « نعل نأ ًاديقعت هلكمشملا ديزي امو  لحلا ىلع
 ةيلعفلا ندع ةرمعتسم ظافتحالا ديرت ايناطي رب نأو « ةيبرغلا ةقطنملا نم

 تفعاضت دلو . ةةجيتاريسالا ضارغالل ( ةيوجلا ةدعاقلاو ءانمملا )

 ىف ةيناطيربلا ةيجيتارتسالا دعاوقلا ءافتخال ًارظن ماظتناب ندع ةيهأ
 ' ". لامثلا ىصقأ

 فحت ىلا ةقطنملا كلت ىف ةثيدحلا ةيموقلا ذوفن ىلع ىناثلا للدلاو

 ةيلانخلا ةورثلا تاذ ةرامالا كلت « تيوكلا ىف لثام « ةيبرعلا ةريزجلا»
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 ناكدلا ددعو .ىنيلرتسا هيتج نؤيام ةئام لورتيلا نم ىوتسلا لخدلا )
 ةرشام قارعلا بونج ىمرافلا جباخلا ىلع عقت ىتلاو ( له ءرع٠٠

 ملام صصخ هنأ ريغ , ةدهاعمب ايناطيرب عم طيترم تيوكلا ريمأو

 تامدخلاو ,ةحصلاو ء«ناكسالاو « ملعتلا ىف ة ةروث ثادحال اد ةمخض

 :نيب ةيموقلا ةدح نم فنذخم مل عيرسلا تيوكلا رض نأ ريغ . ةماعلآ

 « نييئيطسلف « نييرصم ) نين وكلا ريغ نم برعلا ةصاخبو  اماكس
 (نودتي وكلا اهما] رقتفي ىلا تاراهملا ريفوتل ارءاج نم مهريغو « نييروس

 - لخادلا ريدك حايترا مدع كانهو . ناكسلا عر نم غ1 . نولثعو

 ءماجلا ةرسأ هيق شيعت ىذلا خذبلاو تيوكلا لخد نيب توافتلا ءازا

 ىهو ؛ ةماعلا مدخلا تارامتسا هففخم الو روعشلا اذه نم فعاضي امو

 ءهسفن كالا كوام اهئعبم سيل «رتوتلل ىرخأ باسأ كانهو . ةمخض

 ةدح نم ف-اضن اممو . نييطارقوتوالا هب راقأ نس نيريثكلا كولس امتاو

 «ندنل ىف مخضاا ىبوكلا لام سأر ضناف رمشتسي م احلا نأ قنحلا

 نادلب ةيقب عم ةدحولا ارع قرثوتب ةيلاطلا عفترت قتحلا اذه بناج ىلإو
 . ىبرعلا ملاعلا

 ًارثابم ًارطخ لثمت ١وهو ماع ويلوي ىف قارعلا ةروث تناكو
 « قشمد ىف « عبجلا مامأو ةحارص ارصان سيئرلا لياق ىذلا ء احلل

 ءازا ًاضأ ريدك قا يع دقو .٠ ةيب رعلا ةيموقلا عم هقطاعت نع ربعو

 ىف ريك ريغ ثودح أنت نأ عبطتسلو . قارعلا ىعويشلا طاشنلا

 ةمزأل ايناطلرب ضرعتتسو .. ةمجراخلا تاقالعلاو محلا ىف « تيوكلا



 5ي ١

 لاملا سأر هيجوت داغي اًمدنع ) ريغتلا اذهب ندنل رثأتل ةجينن ةريطش

 .. ةقطنملا ف ةبرعلا تارامالا ةيع لع ةماعلا ةلكشملا هذه قيطنتو
 .نم ًابرض الإ تسيل ةوقلا مادختساب ةيدانملا ةرركتملا تاحارتقالاو

 ًارح ناك دقو . ريكفتلا اهجئاتن لمتحت ال ىتلا ةفولألا تانبكنلا
 . ةقطنملا هذه ىف اهتسايس ىف رظنلا ديعت نأ « ليوط دمأ ذنم «ايناطيرم

 . ىمسم ريغ لجأ ىلإ ةوطخلا هذه ايناطيرب لجؤ# نأ نكمي الو



 عباسلا لصفلا

 ةيلخادلا ةيرعلا ةروثلا

  ةيجراخلا لئاسإلا لع ؛ ةقياسلا لوصفلا ىف « ةطلسم ءاوضالا تناك

 ةدحولا ءارو ىعسلاو « ىربكلا لودلاو ةيبرعلا ةيموقلا نيد مادصلا ىلع

 هذه هيلع تراس ىذلا ًادمملا نأ ريغ . ليئارسا عم عارصلاو « ةيبرعلا

 لخاد ىف ةيموق تارايت ةيلؤدلا تامزالا هذه ءارو نأ وه ةساردلاب

 هذه ائمبف ول اننإو « ةيداصتقاو ةيعاهتجا تاريبغت ىف ةلثم « ىبرعلا ملاعلا,

 باغ دل . ةفصاعلا نم ريبك ءزج ىدافت نكمملل نم ناكل تارايتلا,

 ملاعلا لخاد ىف ةرمتسمو ةّقيمع ةيبرع ةروث كانه نأ ملاعلا نهذ نع

 نوهجوب اوناك مهسفنأ نيينطرلا ءابعولا نأ ىلإ اذه عجريو  ىنرعلا

 دكؤمألا نمو « ةيجراخلا لئابملا وحن ماودلا ىلع ةماعلا مبتاحرصتا

 ْنَأ وهو ء«رخآ بلس كانهو « ميلغشت- تناك ةيجراخلا قئاسملا هلم نأ

 يلايل يرحو ةتاروصتل ةعضاخ تاظ ىبرعلا عمتجملا نع برغلا ةركف

 ءرقفلاو داسفلل نوترثك ال نيدساف ةساس نعو « ةليلو ةليل فلأ:

 ش .« ةلهجلا عاعرلا و.

 « ىنرعلا ملاعلا ف ىداصتقالاو ىعامتجالا ريختلا بواسأ نأ عقاولاو

 ةيئاسنالا ةاحلا رهاظم نم رهظم لك لمش اع« امرش ىلا لك اشأأو
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 .ةثبدحت ايوتسم ىلإ ىطسو روصع تايوتسم ند حوارتت تايوتسم للعو

 .نل اقع ةيديدوح تاقلح نبعرذأ ىف زرغات ةوسن نملا ىف لاز ا

 سحن نأ عيطتسن ثيحم ةعرسب نا ىديلقتلا باقنلا نأ دن رصم قو
 قراسلا دي نرعطَس اوا'زام ةيدوعسلا ةيبرعلا فو . ماع دعب اماع روطتلاب
 ةينوناقلا مظسلا نأ عقاولاو .قابلا ءرجلا ميقعت نآلاعيطتسي بيبطلا نأ ريغ
 ةماعلا ةحصلا جءاربو « ةثيدح مظف ىه « ىبرعلا ملاعلا نادلب نم ريثك ىف

 ناكسلا ةدابز نأ دح ىلإ ةلهذم اطاوشأ تعطق دق ةيبطلا تامدخلاو
 . ةريطخ ةلكشم تراص

 «ةحصلاو » ماعلا ميلعتلا نيدايم ىف ةعرس طاوشأ كانه تناك دقلو
 ,تاموكنلا نم هريغو بادتنالا لظىفكلذو « ةعانصلاو ؛ تالصاوملاو

 ريغ . +١١٠0 ىتحا و ١> نم ةبلاعتالا ةنس نيثالثلاب لبق ىرع ام لالخ

 تناكو « ةيفيرلا قطانملا ىف ةصاختو « ةيفاك نكمت مل تاءارجالا هذه نأ
 مدع أدب نموت ةرقذلا هذه دوبعلا كلتل ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةفسلفلا
 تفعاضن ايي و . ايرشتسم داسفلا ناكو:« درعلا نوئش ىف ةلردلا لخدت
 ىتاعت تلا رقفلا ةأطو فخت مل . ةزرابلا تايصخشلاو كالملا رابك تاور
 ةحشو . عاضوالا هذه ءازاو . ةيرعلا لودلا ىف ةلاغلا ةرثكلا اهنع

 اوجلاع . ديدجلا ليجلاف .نوينطولا لجاع ةثيدحلا ةيبرغلا راكعالا ريثاتل
 بحي ال ىلا ةءداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايت>الا نوكرد مو مهتاروث

 كرتي مل ىبرعلا م.تجما نأ ساسأ ىلع « ريصلا ذفانلا ىبرْلا امضفرب نأ
 . لامتنالا ةرف دعب



1 

 انيلع رذعت « ةئيدحلا ةيرعلا ةيموقلل ىارتشالا عباطلل انقتا اذان

 ىل ًاريبك ًادبج نولذببام !ريثكنيبيرثلانيبقارملا نأ عقاولاو  هفصو
 ةبقعلا هذهو ةكرحلا ىف ةك- اهتم هيداصتما ةيعاهتجا ةديفع ىأ لع اوعي

 نم ىنرعلا ءزجلا ىلع ًامفو تسيل ةديقعلا هذه لثم روهظ نود لوحت ىلا

 تارشعل - مايمالا نأ هيف كشال ام نكلو . ىويسآلا قيرقالا ملاعلا
 دماص دقان ركف روظ نود لاح دق ةيجراخلا لك اشلل  نيئسلا نم

 ًاضارغأ ةيكارتشالل دحين اب هنأ ةلكشملاو . برعلا ةداقلا فرفص نيب

 جردتملا « ىعانصلا ًايخيراث روطتملا ىرغلا عمتجا ىف ةمضاو ًاراكفأو

 تسيل وأ ٠ ىنرعلا ملاعلا ىف ىنعم اهل سيل ءايشألا هذه نأ دجت . ايداصتقا

 ةلودلا مادحتسا وه عبطلاب هيلع عضاوتملا ىعملاو . قالطالا ىلع ةنكم

 نكلو مامالا ىلإ اهب ريسلاو « ةماللل ةيداملاو ةيرشبلا تافاطلا هيجوت ىف

 هجاوي « ةدوجوم ا ةورعلا عيزوت ةداعإ ىلإ برغلا ةيكارتشا ىعن انني

 « ىعاطقالا . رصتعلا ءاشتساب : ةيلالا ءاكشملا برعلا نويك ارتشالا

 «ةفقثملا ةيلقآلا ةور ىه ةيقدملا ةديحولا « ةورثلا , نأ دجن  ددحلا

 « تاذلاب « اهلع فقوتي ىلا ء ةيراجتلاو « ةفظوملاو . ةيلقآلا ةورث ىه

 ٠ ةورن لفت ةددعتم قفارم كانه تسياو . حلا زابجو ةلودلا زامج
 را ةسالل هجوم زيكرتلا نأ دحين اهنن و . ابميمأت نكمب ةريثك تاعانص وأ

 قنخ اذإ هنأ كرد ىبرعلا ىارتشالا نأ الإ ٠ ةعانصلا لجأ نم ماعلا

 نأ عيطتسيال ىتلاتارابملا نه ةيويح ةعقر قنخم هنإف « ةصاخلا ةيلامسأ لا

 . ىندملا كلسلا ىف ةطابب اهدنجب

 قى ىدوت اهنأ ريغ « ًاعئار ىلعأ الثم نوكتت دق ةعارزلا ةيكارتشاو



 ا

 ىهو « حالفلا ف تلصأت ةريرغ عم عارص ىلإ  ةبرجتلا ناديه .
 دح ىلإ كشيو ىأ مالفلا نأ ةزيرغلا هذه ززعب امو  كالتمالا ةزيرغ

 ةطسبمةقيرطب ةلكشملا هذه روصف نأ اندرأ اذإو . «ةموكحلا » ىف ريك

 . ةدحاو نيت ةرجش رام ىف ةسنلا هتوخإ عم كرتشي لجر لاح انركذ

 نم هترسأ قمر كلسمبام عاذتنا لجأ نم ةريثك تاب وعص نم ىتاعي وهو
 كانه نأ ههبلع ةطلسلاهضرعتو « ةيئادب ةقيرطب هئرحن ضرآلا نم طبرش

 اذه لثم نأ ريغ . سيلوبلا مديؤي نييارمو « ةظهاي تاراحبإو بئارض

 . ةينوأعق ةيعمج ىلإ مامضنالاب « ةطاسبب « بحري نل لجرلا

 عمتجملا ١ ىواعد ىف كوكشلا ةدح نم ففخ ىكل هنأ لوقلا زجوم

 كردن نأ انيلعق « ةيبرعلا ةيموقلا هب ىدانت ىذلا « ىنواعتلا ىارتشالا

 ةيداصتقالاو ةعامتجالا ب رعلالك امشم لحت نأ نكمب ال ةيبرغلا ةفصولا نأ

 حود عضر ( فقثلا ىداصتقالا وأ ) ثيدحلا ىظولا ْنأ عقاولاو

 قيقحن ديري وهو اهسفن قيبطتلا ةقيرطب عبشتي. ملو ةيبرغلا ةيك ارثشالا
 ةبرجتلاب الإ كلذ لعفي نأ عيطتسي ال هنإ .هدلب ىف هذه برغلا ةيكارتشا
 . دلعي نأ عيطتسي ال هنإ ءاكدلاو

 ىلوآألا تاوطخلا نم وهو« ماعتلا ىلع ءاوضآلا طيلستي أدبي هنإ

 « ىتكيو . لماكلا لالقتسالا لع لوصحلا دعب هسامحو ةعرس ىف متت ىلا

 عفترا نييشك ارملابالطلا ددع نإ : لوقن نأ « اذه لع ةرظن قلن يل

 156 مأعيف هزلور٠ ..نم رك أىلإ ١وهممأع ىف ؟خاير٠.. نم

 .نيئالثلا ةرتفىف ناديملاكِلذ ف ةلئاه ًاطاوشأ تاموكلا تعطق رصم فو

 ةبسن نأ جيئاتنلا نيب نمو « قياس لصف ىف اهانركذ ىثلا ةيلاقتنالا امأغ



 لن

 ةيسفلا لع داز ناكسلأ ذدع ىلإ 45 امأع هرصملا تاعماجلا ىجيرخ

 ماي نيطسلف ىف ىلعتلا ناكو « أفعض رشع دحأي ايناطيرب ىف ةدوجوملا
 نويفيطسلفناكس هيدي لع جرخت دقلف :مايتهالاب اريدجىناطيربلا بادتنالا
 ةفطنملا ىف ًايسايس نيفقتلا ريك أ نم نودعي ( نآلا نوتجال مهمظعم )
 ةيميلعتلا ةساسسلا نه قدحلا ناك.هلك ىبرعلا ملاعلا عوبر ىو« ابلكأب

 . ةفاقثلاةخل ابلعج بناج ىلإ ةيساسآلا ةخللا ةيب رعلاةخللالعج وه ةينطولا»

 ار ىلإ عفترت ةيمأ ةروص تلازام ةماعلا ةروصلا نإ كلذ عمو ٠

 ىداصتقالا روطتلا ريس لقرعي ام « ةثيدحلا ةينفلا تارابملا ىلإ جاتحتو.
 لهاك لقشر ةعبرس ةمئاد ةفصب ناكسلا ديارت نأ اذه ىلإ فضأ « عبرسلا
 ةهجاوم لجأ نم ابيهر اقايس كاتهنإ لب سرادملا دييشتي ةصاخلا مياربلا

 آلا لع نم ماعلا ىفدحلا قيقحت ىقةبغرلاب كلاب افالبقتسم ةدانزلا هذه

  نيلهؤملا نيسردلا نم فاك ددع كانه سيل كلذ

 ديزملا ةراعتسا ىلإ ةيبرعلا نادلبلا مظعم ترطضا ١5 ماع ذئنمو
 . ًاعيمج مهم وأ نيدرروسلاو نيينيطسافلا وأ نييرصملا نيسردملا نح

 ةثدح ةينطو تاموكح دوجو ىلع لدت ىلا ةرشابملا سياقملا نمو
 ناك لالقتسالا لبقو ء« ضرآلا عيزوت ةداعاو ىعارزلا حالصإلا
 ىرتشت ةموكحلا نأ ريغ « ةيسنوتلا ضرآلا عبر نوكلت<ي نويبوروألا
 نيبوروألا ءالؤه ددع هيف لءاضتي ىذلا تقولا ىف تاراقعلا هذه نآللا
 ىلع ضرآألا هذه'عيزوتب ةموكلا موقتسو (نييسنرفلا نممهمظعمو )



 قو

 يىلاو+ل اكلم ةعرزملا ةيرئاز+لا ىضارآلا كلل" تلازامو « نيمدعملا

 هزجلا ىلع ( برع ىرئازج ) ملم نويلم + شيعبو ؛ ىنوروأ قلبا
 ىو . ماع لك لئالق امايأ الإ نواختشي ال« مدعم نوم ع مهنم «ىقابلا
 ,صخ# اال اكلم ةعرزتملا ضرالا سمخ ناك . :4ه» ةروث لبق رصم

 عزو , تداعأو :كلذةلودلا تراص دقو (صخش ٌنويام ؟راب نيب نم (

 راجيا ديدحتب [وناق تردصأ اك ) عرازم نولمور؟ ىلاوح لعضرالا
 40 ونس هينج نويام ؛ . ىلاو- نيرجأتسملا ىلع اذه رفو دقو ( ضرالا

 تاراقع ترداصق . لثام ركبم ء'رجإ ىلع ةيقارعلا ةروُلا تمدقأ دقلو

 <« ديعسلاى رون ح لظف ءلوهم ماع لبقو « ةمخضلا لئاشقلا ويش

 . نيمدعم نيعرازملا نم :/.51 ناك

 .ىعارزلاس الصالا أدب تح لكم و ةيروس تدحتا امو ش

 ضرآلا فصتنق « دعب نائبل ىف تاجالصالا ذفنت ملو . ًاضيأ ةيروس ىف

 ةدودحم حنات ىه ىعارزلا حالصالل ةيداصتقالا جئاتنلا نأ رع

 حشو ةيسايسلا ةطلساا عيزوت ديعي ىعارزلا حالصالا نإ « ةرورضلاب

 نأ دجن قارعلل ةبسفلابو نىدهطضملا نيع رازال ةماركلا نم ًاريفو اطسق

 .تاذ تناك ةعدملا ةكملا نال ةادج ىويح سمأ ضرالا عيزوت ةداعإ

 تاذ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا من لا نوكتسو « مات ىداصتقل عباط

 مخضت ةلكشم لح ال هتاذ دح ىف خاض ا نر ىروث عباط

 .٠ نييفررلا ناكسلا



 انفن

 .نم ناك ةثيدحلا ةعارزاا نونشب نيلم ريغ ددجلا كالملا نآل ارظنو

 نوعرزي ميلعجو ؛ ةيرابجأ ةينواعت تايدمج لخاد مهميظنت ىرورضأ#

 عسوتلا ىلإ ةجاح ىف ةيعارزلا تايتواعتلا نأ حضاوو « ةدحوم ةقيرطب

 ةديحولا ةليسولا اهرايتعاب ةيبرعلا ةيعارزلا ىضارآلا عبمج لمشت ىل
 ةيلاع ليصاحم ريفوتو « تالآلاو :املاو روذبلاب نيعرازملا 1 ةمداسلا
 ةمضاو فادهالا هذهو « مالم قيوست ناضو « ضرآلا مسقت ةهباومل

 ةركلفلا نوعركي برعلا نويموقلاو سأوتو قارعلاو ةيروسو رصم ىف

 هرششف بحيو « ليديلا لحلا وه نواعتلاو « ةيعاما عرازلل ةيعويشلا
 : ع قالا قيرط نع

 نكمي دح ىصقأ ىلإ ةعرزالا ةعقرلا عبس ون ىه ىربكلا ةلكشملا نإ

 .ةدود# صرف ىوس رفو.ال رشابملا رطملاو . ةرفوتملا هايم هب حمست نأ
 نأ ( لاثلا ليبس ىلع شك ارم نم ءازجأ ىف ) ةريثك نطانم ف ثدحيو
 رارقتسا تود لون ثيح ماع ىلإ ماع نم راطمالا ةيسن حوارتت
 لبج : ىبرحلا ملاعلا ىف ءاملل ةريبكر داصم ةماع ةفصي كانهو . ةراضحلا
 رهن ىداو ع.رشم . نادوسلاو رصم ىف ليتأا هايم . برغملا ف ىلطالا

 ةلجد ارهنو  ليئارسإو ندرآلاو ةيروسو نانبل ىلع رئوي ىلا ندرآلا
 . ةيروس ىلامش ىلع أضيأ نارثؤر ناذللا ريبكلا قارعلا لهس ىف تارفلاو

 ملا لالغتسالا نأ نيرشعلا نرقلا فصتنم ىف ىنرعلا ملاعلا ىمآ١ نمو
 . لجاع ركبم تقو ى متي مل هامملا هذهل قسما:

 راطذالا ف قرطلا ىف ةديدع لالغتسا تاعورشم كانه نأ ريغ
 نيزختىلإ قالمعلا عورشملا اذه فدوو «ىلاعلا دملا ارمهأ نمو . ةفلتخلا



 لحل

 ةةحاتملإ نصر فلاو - ىضازالا نم فيزملا ىوريسو ءنإضيفلا ءانثأ لينلا هايم

 وودقم فو و ريك أ صرف ىه ةعرذالا ةعقرلا عيسوتل نادورسلا 5

 مويلاو « فصنلا ىلإ ةعرزملا ةعقرلا عيسوتل ةيروسلا ىرلا تاغورشم
 لوذملا وزغ همطح ىذلا ماظنلا وهو ) ىرلا ىف هماظن قارعلا ديعتد
 <« ناضيفلاف ميحتت ىلا رطانقلاو دودبسلا قيزط نع (رشع كلاثلا نرقلا ىف

 ةدئاف نأ ريغ "هه ىلاوح ةيورملا ىضارألا ةبسن ةدابز نكمملأ نمو

 . ليئارسإ عم عازنلا ببسب ةفوقوم ندرآلا ربت ىداو عورشم

 ضرأ ريف وت نكمأ ًاحيحص ًامادختسا رهنلا اذه هايم تمدختتسا اذإو:

 .ةفاك نأ نم ضعبلا .هنظيام فالخم ) ىندرأ ١<.ر.٠.٠ ىلاوحل ةديدج

 - . ( نوديفتسيم (هم رع 3 نيئجاللا

 سب نم ناكسلا ةلكشم لخ ىلع تاعورشملا هذه ةردق فلتنختو

 : نمذدلا لإ ردابتي دق ا؟ لمآلا ريبك ىلإ وعدتال هو ءرخخآ كب ىلإ فرع
 10 . رادقمب رئاز_بجلا ىف ةعوررملا ضراألا ةيسن تداز ٍُر حنو

 .لحب نا' اذه: نإف « الماك الالغتسا تلغتساو الداع ًاعيزوت تعزوو

 ش . ناكسلا ديازت ةلكشم

 نكي الو هد هدو يراذقم ماع لكناكسلا ديازتي رصم قو

 هتدايزلا_ققحتت امدنع هنأ عقاولاو ٠ لا ىف ةلكشملا هذه دسلا لح نأ
 قد وج ولا ةبسذلا ىلإ اب دوعتس اهنإف ء عورشملا ذيفنت دعب ”.يضارالا

 . ةعرزملا ةحورلاو ناكسلا ددع نيب .ادلاح

 باكو ىهو ٠ 0 ةفصل بلك ةقطنملا هجاوت ىلا تالايتحالا يه هده ْ



 انفي

 .لوصولا لمأ ىلع . أضيأ مخضلاع يتضتلا وه ديحولا لماكلا لحلا نأ ان

 نضافخنا ىلإ اذه ىدؤيسو « ناكسلا دنع خشل مغ ىثيعم ىوتسم ىلإ

 . برغلا ىف ثدح ىذلا ,لمآلا .ديلاوملا ةمسنإ

 | ةقاطلا ىلإ ةجاح ىف عيفصتلاف . انه لعالا لثملا مسرت : امن انتأ ريغ

 رائثسا باطتت الثم ىلاعلا دسلا ةدحو نم: ةدل وكلا ةيئايرهكلا ةقاطلاو

 . . . ةمخض لاومأ سوؤر

 لاملا سأر نيوكمت ةبسن نأ ةداع ةرخأتملا قطانملا زيمب امو
 ردقت ىتلا دالبلا نيب زاتمت زكرع عتمتيف قارعاا امأ : ةضفحتنم لخادلا يف

 . لورتبلا نم هيتأي ىذلا لخدلا لضفي كلذو + عينصتلا ىلع

 أبنإف ءارح_صلا لورتب تاورث تمنتغاو رئارجلا“تلقتسا اذإو
 : املا سأر بلج نم دبال اذه فالخمو . زاتمم زكرمي اهرودب عتمتتب

 ؛ ىيبرعلا جيلخلا دنع لورتبلل ةجتنملا ةيبرعلا قطانملا نمو .جراخلا نم
 ةصاخيو ) لاملا سأر ضئاف ديازيو « ناكسلا ددع اهف له ىلاو
 ئونسلا ابلخد غلبيو « م. .ر..٠ اهناكس دادعت غلبي ىذلا تيوكلا

 . ( هينج نويام ٠٠١ ىلع ديزي ام لورعيلا نم

 ةيساسلا ةمظنالا
 .هذه هجاويو ؛ ةيجراخ ةمزأ مالا ىناعي ىذلا ىبرعلا ماعلا نإ

 ةيلخاد ةيسائس ةروثل ًافده أضيأ هسفن دحي ةريطخلا ةيداصتقالا لكاشألا

 عار : ًارايتخا دحنال ةيداصتقالا ةكرعملل ةيسذلاب لاخلا وه اكو . ةمخض
 . اهلع قفتملا ةيسايسلا ةمظنالا نيب ملاعملا



 نيل

 ةيقيرفأ ثادحأ نم برغلا اهملعتي نأ بحي لا سوردلا دقعأ نمو
 ًارايتخا كانه نأ ىظي نيح ءىطخ هنأ ةريخآلا تاونس رشملا ىف ايسآو

 « ةيطارفميدلا» نم مبف دقلو « ةيعويشلا وأ « ةيطارقءدلا , نيب اضاو

 . ىبرغلا زارطلا ىلع ىبزح ىناملرب مكح اهنأ

 نادوسلاو رصم قىرغلا زارطلا ىلع ةمياس ريتاسد كانه تناكدقلو

 نادليلا نم اهريغو ءامروبو اناغو ناتسكابو قارملاو ةيروسو
 .ةيويسألاو ةقءرنآلا

 "ىدابملل بلاذلا ثارلا ىه برغلا ةيطارمجد تناك ى رعلا ملاعلا فو

 , هتالكو برّعلا سرادم ىف اويلعت نذلا نيملماملا طاسوأ نيب ةيساسلا

 عماق ثلا ةفحالنلا تاروثلا و . هب ةرئأمملا تابلكلاو سرا-ملا ىفوأ
 فدهلا وه ةيطارقمدلانم عونلا اذه ناك . ةثيدحلا ةيموقلا تاكرجلا اهم

 . ىرخالا تاروثلا وأ رصان اهداق لا ةروثلا كلذ ىف ءاوس .ىماسألا

 ىترغلا عباطلا تاذ ةيباينلا ةيطارعمدلا نأ ىه ةملؤلاةقيقحلا نأ ريغ

 هذه ءاحأ ىف اباطعت مت وأ تفتخا دقلو « ةديازتم ةروصإ راهت تذخأ

 . ةمخضلا ةعطنملا

 ىديلقتلا لمآألل ةمدص رخآو ربكأ نأ دجن ىبرعلا ماعلل ةبسالابو

 . نادوسلا ف شيجلا طايض هب ماق ىذلا بالّسالا كلذ رحلا

 فصأ نأ عسيطتسأ باتكلا اذه هيف نردأ ىلا تقولا فو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع زاحيإ ىف ةيبرحلا داليلا ىف ةيسايسلا لاكشالا
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 1+ةهم ماع سماخلا درع كأا هردصأ ىذلا ىلا قوما صن

 .سلاجملل تاباختتا ءارجإ بحيو.ةيعي رشثلا ةطاسلاب كلا١ ظدتحي نأ لع

 توصي ةمأ ساجب ىف اهلثم رايتخاب سل'#لا هذه موقنو« ةيورقلاو ةيدمللا

 خيرات فو « ةءابلافو ًايراشتسا هبأر نوكي كلذ ادع ايفو.ةينازيملا ص

 . عمجلل ماعلا تيوصتلا قيرط نع سلجما باون باختنا مس دوت يأ

 : رمئازجلا

 .داكتال اذهلو « هيف بنك أىذلا تقولا ىّتح ةسنرف رئارجلا تلازام
 . ةساردلا هذبب لصتت ةيساسلا اهتمظنأ

 نر
 وهو ١409 ريقون ىف ةطراعم نود ةبيقروب سيئرلا باختنا م“

 «ةرملا ةفنا_# ةيرح كانه تسيلو « ةياغلل ةمحض تاطلس سراع

 اهجهتي ةيوق ةيذيفنت ةطاس نألا دعي ىذلا روتسدلا رقوي نأ لمتو
 هةهارلا فورظلا لدت ًاباين اسل<و « ةدود# ةراعل لظ'و « بعشلا

 . ةياغلل ةدودحم نوكتس هناطلبم نأ ىلع

 : أبل

 ريبك دح ىلإ ةيكلملا مس !رملا قيرط نعل والا سيردإ كمل عرش
 رع ل م « نين ةماع تاناختتا ءارجإو 4 ناملرب دوجو . مغرلا

 ء نم ريلاو رصنلا نيب عارص ثودح نم ةباهذ ةركمملا ةلحرملا هذه ىف



 ان

 : نادوسلا'

 «موسرعب حت شيجلا طابض نم ةلث تذخأ 1402. ماعنمريفونذنم

 نادوسلا نأ ىلإ راشأ هنأ ريغ « لبقتسملل ةيسايسلا ةروصلا ىف دوبع

 . « ةيبرخلا ةيطارقعدلل أيبم ١ ريتعي ال

 :ندراآلا

 .ناملرب لوأ اهبختتا ىتلا ةرازولا نيسح كلملا علخ ؛هبهرب ليربأ ىف '
 دعلو |105 ريوتكأ ق ةرح تاباختناب تداع دق تناك ىلاو ؛ قدرأ

 ًارصاق ىمايسلا طاشنلا حمبصأ ةيقرعلا ماكحالا ىلع ماع نم رثك أ ىضع

 شيج ىلع دمتعي وهو كلا امهلع قفاوي نيذلا با رحالاو صاخشالا لع

 ودبلا لع ةصاخ ةفصب دمتعيو « نيءئطولا طايضلا نم هريهطل م

 . هل نيصالخلا

 : نانيل

 باقعأ ىفو « 14هماع تاباختنا ىه ةمظنم تاباختنا رخآآ تناك

 ءارزو سلجي ىف محلا رود باهش دياحلا سيئرلا بعلي ةيلمآلا برحلا

 طسقىلإ ةجاح ىف ةينا1ربلا تاباختنالاو نيرجانتملا نيفرطلا نم هؤاضعأ

 . ءودحلاو ةقثلا نم لوقعم
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 قارعلا :

 ماعويلوي ةروث ماع ذنم ١108 ءارزولا سيئر تاطلس مساق ىلوت .٠

 ريا قو  15٠ةيعوسشلا بازحأ ةثالثل ىسايس طاشت مايقب حرص

 ىطولا بزحلاو ( ةيدرك ةفئاط مهنمو ) نييعويشلل ةعضاخلا وأ

 ةئسويلوت قسدجلا ناملربل تاباختنا ءارجاب دعوو . ىطارقمدلا .155٠

 : ةيدوعسلا ةبرعلا

 رودلاب ابق موق 6 ىعب ر شل سلجج كود ةرطمرسم ةمالسإ ةيكلام

 ةطاسلا امأ « ةكلاملا ةرسآلا نم هؤاضعأ فلأتي ءارزو سلحب ىراشتسالا

 (نيتمزملا نييياهولا ةفئاط) ةيمالسإلا ةطلسلاف لثمتتف ةديحولا ةيئاضقلا

 ىلإ ىطارقوتوأ ماظن ىلع ريستف « نءلا اهنمو ءىرخالا نادلبلا امأ

 قاطيرب فارشإل ةعضاخ ريغ وأ ةعضاخ ةكاح رسأ لظ ىف « رييك دح

 . تادهاعم ىضتقع

 ًارثأ ىبرعلا ملاعلاب ناكم ىأ ىف دحن نأ عيطتسن ال اننأ لوقلا زجومو

 . قيبطتلاو ةبرظنلا ف برغلا اهمهفي ام ةيطارقمدلل

 نأب لئاقلا مدقلا ضارتفالا دنع لظن نأ شحافلا أطخلا نم نكلو

 هذه تسيل ةلكشلانإ . برعلا ىف ةئماك « بويع هىل]عجار ةيطارقمدلا

 . ةينانآلا درجن عضخت ال ةطلستملا ةيموقلا ةماعزلا نأ اك « آقلطم ةطاسبلا

 طامشنلا ةيرح ىلع مئاقلا ةيب رغلا ةيطارقميدلا ماظن نأب ديادتم روعش كانبف



 ليدي

 هتنالواحلا نأو « ةطاسب لكي ىبرعلا عمتجلا ىلإ هلقننكمي ال « بازحالل

 ابق شيء ىلا قورظلا نع اريثك فلتخم ىبرعلا عمت#' فورظ امت]و
 . ةيرغاا ةيطارقمدلا

 دعب اومدقي مل مبكوكش نع اوربع نبذلا نإ لوقن نأ انب ريدجو
 عحرأ ىرخأ ةسمو . ةيطارقمدلل ةكساتتم ةديدج ةفسلف وأ أحضاو آريسفت
 تامزالاو لكاشملا ىضاملا ف  لاغشلالا ىلإ فعضلا اذه ضعب

 نم اوسيا نيككشتملا نم نيريثكلا نأ ىلإ أصيأ هعجرتو « ةيجراخلا
 . نيفقثلا نيطشن" طاضاا نم امن] و نيفمثملا نبركفملا

 « ىعويشريغ ليدب ىنجأ ماظن دوجو مدع ًأضيأ بايسآلا نيب نمو
 مذه نغ نودفادي مهلعمب امل نييروت انكدلا عوضخ مدعو 6 نودش رس

 ةيبرعلا ةسايسلا ىرجم ةصحفتملا ةساردلا نأ ريغ . اهنوحبي وأ كوكشلا
 ايضفتنأ ناعيطتست . نيككشتملا عم ةقيقدلا ةشقاملا بناج ىلإ ١ قيقحلا
 . تاجاتنتسالا نم ةعرمجب ىلإ انب

 ءاتثتسالا وه نانبلو ) ةيمأ برعلا نيبخالا نم ىمظحلا ةيبل'غلا نإ

 نيب رغلا نونطاوملا رعشي كب رعشت الو « ةياغلل ةريقق ىهو ( ديحولا
 مظنت ىلإ نورقتفي برعلارظعم نأ اك ةمأىم فلأتت ةلرد نم ءزج امأب
 ةنرافلل هججو كاه سيلو . ةمأ ىف نو:طاوم ممأب ممرعشي ىعامجا
 ( ةلصعملا ةيلحما ةيلبقلا تاطلسلا وأ ) ىاهنعلا ىكرتلا مكدحلا نيب ةيدجلا
 ىبرعلاملاعلا نأ 5 . نورفلا سفن لالح اوروأ ىربظ ىذلا محلا ماظنو



 ا

 قاذلا محلا وأ ناملبللا ىف ةلثك هعمتجيو درفلا نيب طباورلا قرعإ مل
 وأ ةفيظوت موقت ىلا تاثئرلا نم اهريغ وأ « تاناقثلا وأ 2, لخلا

 ةيطارقرمبدلا رورظ ىف اهتيمهأ امل تناك لأ طباورلا هذه  ىئاكلا

 ةيرغلا ةلردلا راط] تدروتسا ةَوَملا ةيرعلا ةلذلا نأ ثدح ىثلاو

 ةيبرغلا ةيطارتمدلا حورو روتسدلا صف تدروتساو « ةمأ نم ةفلؤألا

 كانه تل'ز امو . ايسايس لواشم عمت ىلع هلك اذه تلخدأو « اهئدابمو

 تامازتلالاو طباورلاو . قبقح ىعامتجا غارق ىف شيعت ةيعارز ةيبلغأ
 مضل دقو ) ةرسآلا سيئر ىلإ ةهجوم ىبرعلا عرازملا اج فرعي ىتلا

 ناك اذإو . ضراآلا بحاصو ؛ءالعلاو «ءاررفالاو ( فالآلا ةرسآلا

 مغ رلابهتكلو ءىئالسإلا عمتجما وأ  ةمآلا نم ءزج ه.أ. رعشي هنإف السم

 جردتلا ىلإ رقتفي هإف « ادوعس كلملا وأ رهزالا خبش لجبي دف هنأ نع
 . ربكأ عمتجم نم لمأع ءزج هنأب هرعشي ىذلا قظولا

 ةركفوةيموقلاروبظل ةجيقن عسنأ ىبرعلا عرازملا قفأ نأ دكؤملانمو
 مسأق وأ ءرصانوأ « ةبيقروب لم معزب بجعب هنإ . مدقلا قيقحت ناكمإ

 وه ةمأ نم ةفلؤم ةيطارقءد ةلودل سيئرك ال لطبك هب بجعب هنأ ريغ
 ةركف نم هتبرق دفق ةيموقلاو تابجاو هيلعو قوقح هل نطاوم اهيف
 ةيلودملاب لصات امم رك أ ىداملا ءاخرلاو ةماركلاب لصتق ةيطارقمد

 «ةموكح » ةميعز نوك ةركفب اريدك بحرب نإ هنأ عقاولاو . محلا ىف

 عمجيل ءىحي لجرب هنمذ ىف طبترت ةموكسحلا نآل  ىبرغلا ىنعملاب

 . رماوألا ردصيو بئارضلا
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 .نأ ريغ « ةيبرخلا'ةيطارقميدلا دمتعت نيبخانلا نم عونلا اذه ىلعو
 ظافتحالاديرتىشيعم ىوتسم ةلقلا هذهلو . ةملعتملا ةلقلاىل] ةجاح , ماظنلا

 راسصلار ءآلا بلطتي دقو . ريهالا بلاطم ٠ عم عراضأ ىلإ" ىدؤيو هن

 . ابعت دض ةيأقالا عرشل كاذبو ىعارزلا حا الصإلا نوناق

 اتيوضع ىف ةيليثمت نوكت نأ عمرطتسا ال ةيسايسلا 'بأ رزحالاو

 لحدلا ًاقيط ميسقتلاو ٠ تاقيظلل ًاقيط ابميسقت نكمج الو . اهتماعزو.

 ةيدماقت ىوق ة نعريمصتلا ىلإ ليمت بازحالاو : ةدحولاو مدعتلا نود لوح

 . اهتانرظن نم ةدئاف كانه سيل ةفقثم تاعاجو.

 ةرقتسم ةيؤق ةيذيفنت .ةطاس ىلإ ةجاحلا ءازإو « عاضوألا هذه ءازإو
 ىقرتلازاراعلا لع ةيطارقومبد ىودج ىلإ نيءطن نأ نكمي ال « ةدساه ريغ“
 .سيلو . ةيبزحلا ةيباينلا ةيطارقميدلا ىودج مدع ىلع ةيرجتلا تلد دقلو,

 : ملاعملا دال حضأو لياد كانه

 طيمت ىبرع ىنطو طباض دهشم وه ىعسلا اذه روضي ئذلا دهشملاو
 هبتكلا هذه ىحشب ذإ « قيبطتلاو ةيرظنلا ىف ةءايسلا نع برغلا بتك هل

 ءانلكاشم لح ىف بتكلا هذه دشرتسأ نأ عيطتسأ ال ,/ لوقو ًايناج

 رواطتم ىساسس ماظن ىلإ اهتجرت ىه هتلكشمو « ةيطارقميد ءارآب عبشتم هنإ

 .ةيموق ةدحوو « ىلخاد م اظنو ةرقتسم ةموكح دوجو لفكي ماظن ءادبأ

 . ةيطارقومبلا تايلوئسملاب نيعزازملا عالطضأو

 لاعلا ى ىف ةيطارقمدلا وحن ةديدجلا ةيلد ,رجتل| تاجاجتالا نأ عقاولاو
 ةيذيفنتلا ةطاسلا باختنا بحي هنأ اهالوأ : ةثالث ءارآكب لصتت ف رعلا'



 1م

 ةطلسلا هَذه نطرعتت الأ بحبو « هدد ةرتفل ' ايبعش اباختنا

 لقأ ىناطيربلا ئروتسدلا ماظنلا نأ لوقلا زجوم « نزح: ناملب رطخ
 نم ومن نأ نكمي ال ةيظارقمدلا نأ ىناثلا ىأرلاو « ةمءالم ةمظنألا
 نم ةيطارقمدلا هضرفتام اوفرع نيعرازم نم « ةدعاقلا نم امناو ةمقلا

 نيعرازلل ءالؤه بيردت مت نأ ىلإ هنأ اذه ىعمو « تابجاوو قوقح
 بوغرم ريغ ةينطولا ةيسايسلا بازحالا ةيرح نإف « ةيطارقميدلا ل
 كلا ةرمغ ىف « عقاولاو « ةيطارقميدلا ىلإ عقاولا ىف ىدؤت الو« ابق

 بازحألا ىلع ةمئاق ةيطارقمبد رطاذع ىلع طلست ءاوضالا نأ  رصاعملا

 ةسايسلاب شيلا طابض ربص دافت ىلإ اذه عجريو ؛ كلذ ةيناكم] مدعو
 مهسفنأ نيفقثلانييندملا نأ ريغ « اىرص آمدقت بلطتي تقو ىف نييندملا

 . بازحالا هبعلت نأ نكمب ىذلا رودلا ىف نآلا نوقثي ال

 هئالمزو رصانلا دبع لامجسيئرلا بولسأ وهف:كلاثلا بواسآلا امأ
 ةمأ لوح رودي ىذلا لئافتملا ميدقلا ىلعالا هلثم نع ةظنل رصان لختي مل
 ةدحتم ىهو  هجتن ةمأ « لخادلا لالغتسالاو رامعتسالا نه ةررحتم

 هذه نأ فرتعي وهو «ءاخرلا هدوسي لداع عمتج وحن - ةدماص

 لمأ ةبيخم بيصأ هنأو 96١م9 ةروث لبق ةيدأ تناك ةيدرولا ةروصلا

 . ةيب زحاللا ىلع دمتعي مويلاو ةميدقلا بازحألا رحانت ىأر امدنع

 « ةيطارقميدلا لع نيحالفلابيردتل ةيرقلا ناجل باختتا مل دقلو:

 . ةيريدملاو زكرملا ناجل باختتا آضيأ مت اك



 امك

 نوكيس اذه نإف ةسوبلم ةعفان فئاظوب ناجالا هذه تماق اذإو
 ىف - ريهابلا نآل كلذ « مامآلا ىلإ ةمخض ةوطخ  هتاذ دح ىف

 قيرطنع ةموكحلاب طابترالا ىتعم فرعت مل  امصريغو ةيروسسو رصه
 . ةيلحملا ةيلوئسملا

 نكمب ىعامتجالا مرحلا ىفةدعاقلا هذه نم هنأ ىوقلا داحتالا نلعيو
 نع ةيذيفنتلا ةطاسلا ىلإ لصن تح ىطارقمدلا ليشمتلل رئاود ةفاضإ
 مدح مل خيرات ىف رهظت نأ ىلإ « ةيراشتسالا ةيعيرشتلا ةلحرملا قيرط
 ةطاسلا نأ ىف كش نم سيل كلذ نيم نأ ىلإو « ةيباين ةدددج بارحأ

 ءاطقف تاراختنالا قيرط نع اهتيبعش تبثتسو « ةيوق لظتس ةيذيفتتلا
 نم لوقعم وج لظ ىف الإ ةيطارقميد تاياختنالا هذه نركت نلو
 . ىرسلا تيوصتلاو مشرملا رايتخا ةيرحو ةشقانملا

 ةيطا رقءدلا ةيحان نمديدج ىحيردتلاقتناكانم وكيس هنإ لونة اماتخو
 2 دقنلاب متو حيهاسقت ثتمأاد امو . . ةرواتم ةيذيفنتلا ةطاسلا تمادام

 نم تءلعت ىلا هفمملا ةيلقآلا ةقش بسك ىلع ردقتو « اهريغو ةفاحصلا
 لالغتسا بحي . ًادج ماه ريخآلا رصنعلا اذه نأ دكؤملا نمو « برغلا
 ءارآلا ميدقت وف ةصلخلا ةيغرلاو ةدلا تاماهنهالاو « ةيصخشلا مسماطملا
 اهلالغتسا بحي ءىنرعلا ملاعلا ىف ةيلعتملا ةيلفآلا ىدل ةرفوتملا تافاطلاو

 . ةيمدتلاو محلا ىف ةلماك

 ةيقيرفآلا ةيطارقمدلل ةديدج لاكشأ نع ارمتسم ثحبلا لاؤ امو

 « ةياغلل ب رجت مح ىوس قباسلا محلا سيلو ةيويسآلاو ةيبرعلاو
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 تاخد دق ةيبرعلا ةيموقلا نأ ء لصفلا اذه بتكأ انأو « مضاولا نمو

 ىنرعلا ىعويشلاو « لخادلا ىف ةيعوسشلا دض عارصلا نم ةديدج ةل ع
 ةبرجتلاب وأ « قييفوسلا ىمايسلا ماظنلا ىمعأ ًادلقم ةرورضلاب سيل

 .نويموكلا عم ةيذيصلا

 ىلإ فرع ىعويش بوح لوصو نأب أيذتن نأ نكمملا نم نكلو
 (قا رعلا ثادحأ ىلإ انرظن اذإ ةيشحوو) ةعشب لاكشأ نعرفسيس ةطلسلا
 ةيروتاتكدلا لظ ىف ىتح ليثم اهل قبسي مل ةروصب « ىمايسلا طغضلا نم
 . ةحرصلا ةبركسعلا

 ةمدامتا تاوتس رشعلا ىف ىنرعلا ملاعلا ىفةيلخادلا ةكرعملا نأ عقاولاو
 ةديادج ةيسأسس ةمظنأ ريق وت لع ةيعوبشاللا ةدايقلا ةردق ىدي راع

 لثملا كلذي فانت ىل ءىداصتقالا مدقتلا بناج ىل] ء ةعرسب جضنن

 نم ةيبرعلا فورظلاب الاصتا رثكأ لثملا اذهو . ىتيفولا ىنيصلا
 . برغلا فورظ

 نيصلاو ىتيف وسل'داحتالا نأ كردي نأى رغلاب ريدج هنأ لوقلا زجوم

 ريخآلا سمالاو . . . ىئجالا . قيدصلا ١» فقوم فوقولا ناعطتسي

 ةمظنأ ةطاسبب مدقي نأ عيطتسإال وهف. هلعفي نأ برغلا عيطتسي ال "ىش
 عضوم ةعرسب هسفن عضي نأ أضرأ عيطتسي ال برغلاو . ةزهاج ةيبرع

 دعاسي نأ عيطّسي برغلا نأ ريغ ء ىضاملا ىف هتسايسل ًارظن « قيدصلا

 ةديدجةيطارقوعد ةجولويديا ءارو مويعس ق برعلا ةساسلاو نيفمتملا

 . مهضرأ نم ةعبان
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 روتسدلا نإ: ىلاتلا ساسآلا ىلع ىمبداك آلا ثحيلا لإ ةجاح كاتهو

 . ةيظارقمبدلل ديحولا لكشلا نوكم ال دق ىلاثملا قرغلا

 ىرعلا ملاعلا ىف ةيرحلا نم آوج نأ حضاولا نم « تقولا سفن ىفو

 ةيبرغلا تارماؤملاو طغضلا ءافتخا لع فقوتيس لاقتنالا تاربق لالخ

 .لظيسوءوجلا اذه ريف وتمامأ ةرْبع رجح فقد ءايشألا هذه نم فولاذ

 تارامإو ندعو رئازجلا نأشب ًارمتسمعارصلالظ املاط كلذك سمآلا

 . ةقطنملا ىف ةيبرغلا دعاوقلاو ىبرعلا جيلخلا

 ةةينفلا ةنوعملاو لاملا سأر ىلإ هحضاو ةحلم ةجاح كانه ًاريخأو

 نيح « ةيضاملا تاوتسلا راثآ ىلع ةعرسب باذتلا نكمب نلو . ةيبنجالا

 .ةدرابلا برحلا فوراظب ريبك دح ىلإ ةطيترم برغلا تادعاسم تناك

 لصق نأ بحي ضرت مل مأ ةيقيفوسلا ةيفيصلا ةلتكلا تيضرأ ءاوسو

 مالا قيرط ند ةيقيرفاو ايسأ لود ةيقبلو ملاعلا برخلا ةنوعم

 ٌْ . ةدحتملا



 نمأثلا لصفلا

 نتا رتبأو :توزلا

 .. ئ417 ماع ذنم « ةيبرعلا ةيموقلا رثأت ىدم انركذ نأ قيس
 ةقلود رو هظ ىف اهتورذ تغلب ىلا ىهو «نيطسلف ىلإ دوهلا ةرجم

 . ةرارملاب ًاروعش ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ نالماعلا فاضأ دقلو « ليتارسا
 اقعاض امبنأ اك« ةيويسأ وأ ةيقيرفأ ةكرح ةيأ اهفرعت مل ةروص/ فوخلاو
 ةيناطيربلا ةموكحلاف ثالثلا برغلا لود هاجت ىنطولا ءادعلا فنع نم
 .بادتتالا تحت نيطسلفو تمت ةرجحلاو « روفلب دعو تعاذأ لل ىه

 .(ةرجملا ةدح فيفختل كلذ دعي تلذب ىلا دوهجلا نم مغرلاب) ىناطيربلا
 .برخلا دعب قنلا تاركسعم نم دوبلا ةرجم تديأ ةدحتلا تانالولاو
 - 1440 مأع ةدحتملا مالا هن هتردصأ ىذلا مسقتلا رارقدعبو ةيناثلا ةيملاعلا

 رعشبو . ليئارسأ ةلودب ىلعفلا فارععالا ىلإ نامورتسيئرلا عراس دقو

 مانيس ةكرعميف ليئارسإ عم تأطاوت ابنال اسذرف هاجت ةيهاركلاب برعلا
 ' . ةيرئازجلا برحلا ىف اهرود بناج ىلإ ء 15463 ماع

 .ملاعلا ىلإ قيبقوسلا داحتالا لوخدب نيطسلف ثادحأ تاجع دقلو
 .شيفوسلا داحتالا لدع نأ دعب كلذو ء طسوالا قرشلا ىف ةلودك ىنرعلا



 ل

 حصأو « ليئارسا ةلود مايق ديوي ناك نأ دعب دمع نع هتسأيس نع

 نأ ًاضيأ دجنو « ليئارسا دض برعلا ةيضق  ةحارص  ىنتي نألا

 رصم نيب ةحلسالا ةيقافنا ىف ايس ناك ليئارسإو برعلا نيب عارملا

 اةه6 مأع رخاوأ ىف كلذو ( ةيتيفوسلا ةلتكلا ىأ ) ايكانواسركشتو

 نم سيل « كلذ عمو « ةينيفوس ةلدك هزر# هعون نم جما لوأ وهو

 قرثلا لئاسمب ةرشابم متت ةلودك ىييفوسلا داحتالا روهظ نأ ىف كش

 ىلإ املوخد ىلإ ريشت تالاتحالا تءاكو . هتم دال ارمأ ناك طسرألا

 برحلا عباطو ءهاجتالا اذه ةعرس نا ريغ.ةحلسالل رخآ ردصك ءةطنملا
 نمو « نيطسلف لبقتسمب ماتنهالا ببسب ارهظ امن] هب سلا ىذلا ةدرابلا

 نيب ةقيثولا ةيسايسلاو ةيسامولدلا تاقالعلا كلت روطتلا اذه حئاتن نيب
 برعلاب نيف وسلا داحتالا ةقالعو ةيقيبق وسلا ةلكلا نادلب ىف دوهلا عضو

 ءالولاب ىدانت ةيلود ةكرك ةينو.رصلا ىداعت ةيتييفوسلا ةيعوبشلا نأ
 مادعلا اذه ىلإ انفضأ اذاف . هسفن ىدوبلا اهق د ىلا ةلردلا ريغ ةلردل
 ةلتكلا نادلب ىف ندوجوملا.دو.ءلا انيأر ء ىاسلا سنجلل ةيلملا ةاداعملا

 ىف ةيليئارسالا ةموك-حلا بغرت امدب « نمآلا ىلإ نورقتفي ةيقيبفوسلا
 حامسلل ىقيبفوسلا داحتالا هذختي ارارق نأ ريغ ء ليئارسا ىلإ مهلج
 كلذو ء«برعلاو ايسور نيب تانالعلا هرايتعا فذخأي نأ بحي مترجم

 ةرجه دعب ةريغصلا ليئارسا ةلود عسوتت نأ نوشخي برعلا نال
 . اهيلا دوهلا

 ىوس فض مل ةيتييقوسلا ةسامسلا ىف نيطسلف هتيعل ىذلا وودلاو
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 « ةريح ىف ةيبرغلا لودلا تعقو دقل ءىوتلا عراصآ ىف ةديدج لماوع

 لاصملا تايضتقم ةريحلا هذه ثعبمو « ةينوهصلا هاجت اهتسايس ءازا

 اكيرمأ لاصمو ىبرعلا ملاعلا ىف انرقو ايناطيربل ةيراجتلاوةيجيتارتسالا
 . ةيلورعبلا

 ,لع ليئارسا مرج ةرورض هيلوم ةمركح تس 165 ماع قو

 مل تقولا سفن ىو ء نييرئازجلا نيينطولا ديؤت رسم نآل ارظن ء رصم
 ةينالع طبترت نأ ( بر-1لا برعتسملا .ثديا قوطنا ريسلا ةموكح درت
 .نيب ةعزوم برغلا تاموكح تناك. ةماع ةفصبو . ىلئارسالا موجحلاب

 ماعلا ىأرلا طغضا خوضرلاو « برعلا عم اهطياور ىلع ءاقبالا ةرورض
 هير1ل] دعب ؛ةعساجلا ةلحرملا فو . نيطسلف ىلإ دوهلا ةرجهل ديؤملا ىنرغلا

 ةيبرغلا لودلا بيحرت مدعوه ءرخآ لماع رهظ « ةرشايم ةيباثلا :مملاعلا
 ىدوع نويلمامل ضرع ىلا ىزالا مباذم نم اوقبت نذلا نيتتأ'دوبلاب

 رثؤيال ىتح ؛ءارجالا اذه لثم ًاضيأ ضراعت ةينويهصلا تاظنملا تناكو
 .نأ امو « نيطسلف ىف ناكسلاب ةلفاح ةيوق ةيدوهم ةلود ثعب ىف ابفده ىلع
 ةريح تصعتسا ىتح ةدحتملا تايالولا اهتديأو «ليئارسا ةلرد مايق نلعأ
 . لخلا ىلع برغلا

 اكيرمأ نيب ) 16٠ ماعل ىثالثلا نايبلا ىف نماك قزأملا اذه نإ
 ء نيطسلف ىف نهارلا عضولا ناهض ىلإ ىعسي ىذلا ( انرفو ايناطإربو
 ةحلسالانيب نزاونلا نامت بناج ىلإو «ىتابن مماص مين ىلإ « ةن-هلاىأ

 هنأ ريغ . ةيرعلا لردلا اهاقلتت ىلا ةحلسالاو ليئارسإ ىلإ لسرت ىتلا



 لحال

 ... مالاب امم نكي قيفوسلا داحتالا نأ املاط ًانكت لظ نايبلا اذه.

 انيرفو ارتلجتا ابيلع تمدقأ ىلا تاءارجالا هنالطب نم فعاض امم
 . سيوسلاو ءانيس برح ىف ةيليئارسالا ةموكجلا عم كارتشالاب

 اوهو) نينويبصلا نينحل ىلودلا ديبأتلا كلذل ةعونتم بابسأ كانهو
 نوعدي نطو ىلإ ةدوعلا ىلإ ( ملك أب دوهلا فوفص نيب ىعامجا 3
 ءارو فقت ىلا لامآلاو ءارآلا ترثأت دقلو . ماعم. 8 لظ هنأ
 :ىرغلا ىلاعلا ىف نوريثكو . . عارصلا اذه ةجيتتب ترثأت «ديبأتلا اذه
 .مهتلعج ( و٠1714 . ةرئفلا ف نييناطيربلا ةساسلا رابك مهني, نمو
 ضرالا ىق ىدوم نطو ىف نيينويوصلا ملح نودؤي ةشيدلا مرعاشم

 اهاوفل رييك ذوفن تاذ ىرخأ ةينويبص ىوعد كانه تناكو . ةسدقملا

 .نكامالا ةيامح نكمملا نم لعجينيطسلف ىف ىوة ىدوج عمتج دوجو نأ

 نم برقلاب ةقيدص تاوقب ايناطيرب ديوربو نيبلسملا ريثل ةسدقملا
 سيوسلا ةانق

 ىدقتىدوب. عمتج مايق لامتحا رحلا ىلودلا ديأتلا بايسأ نيب نمو

 ٍِظ لإ ةيطارقميدلا برغلا ءارآ لقنب عمتجم « نيطسلف ىف ىح-
 . راهم قرع

 ًآباذج موبفملا اذه تلعج دقف ةينويبصلا ةيكارثشالا فادهألا امأ
 .عسأو ىقاسنا فطاعت كانه ناك « ًآريخأو . . نييناطيربلا نييكارتشالل
 .لصوىذلا ضرملا كلذءىاسلا سنجلل ةاداعملا نضرم اناحض ءازإ قاطنلا“

 .نع.ماثلا طيمأ .امدنع ةرشابم ةيناثلا ةملاعلا برحلا بقع هتورذ ىلإ.
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 فقوفص نه بنذلاب « ىعاو ال روعش كانه ناك« ةيزانلا حيذملا ةعاشب

 .ةينويهلادوهجلا اجت ىلع اذه دعاسو دوهلا ءاَزإ نييحيسملا نم ريثك

 ريكلا ليجب ىنرشلا ناك« ةيباجبالا لامآلاو ءارآلا هذه لباقم ىفو

 فتاومنم ريثكلا ىف مكحت ىذلا لهجلا وهو , نيطسلف نعو برعلا نع
 نسالا اذه ىف لخدت دقل . نرقلا اذه لاوط ىنرعلا ماعلا ءازإ برغلا

 امو . قياس لصف ىف اهلإ انرشأ ىلا تاطلاغملاو ريطاسالا نم ريثكلا

 كلذ« مأ ردلا لع ةيدوه تناك نيطسلف نأ ىف نيينويهصلا ىوعد دأ

 ديك ام لكي رمل ماعلا نم اءزج نكت مل ةقطنملا هذمنأب دئاسلا دافتعالا

 . نورقتسي وأ نوعرزب ال نيذلا لحرلا نم اهم نيدوجوملا برعلا نأو
 (نيطلف ىف ىحيسمو ملم ىنرع >4. ...نيب ) طنف /.١٠نأ عقاولاو
 تلثلاو نورةتسم عارز مهنم ؟١/- ناف نوفابلا امأ لحرلا ودبلا نم

 دقلو « ةيئلطولا بردا رعاشم برغلا مهفي ملو . ندملا ناكس نم فلا

 ىلع فرعتلا نود ىلوآلا ةيملاعلا برحلا دع اصلا تايقادتا مارءا مث

 لزرع تايقافنالا هذه تدك أ دقو «اماريج وأ نيطسلف ناكس بلاطم

 قاطيربلا بادتنالل عض ادلب اهرابتهاو , ىريكلا ةيروس نع يطسلف
 اوامر أن يذلا نوديحولا نوبودنملاو . دوهيلل ًايموق أطو كلذدعب حبصيل
 ةاداعم دوجو ممريرقت دك أ ىذلا نويكيرمآألا نويودنملا مه ةفطملا ىلإ
 تعقو ]1 لودلا نأ ريغ « ٌةممرع ةمموق ةكرح دوججوو « ةينويهصلا ةيوق

 تقو ىف ال] ريرقنلا اذهىع نلعي مو . ريرقتلا اذه مم 4 ,ىأسرف» ىلع

 . نيبردخملا دحأ قيرط نع ء رخأتم
 لامألا تيتشتر« اهم صانم ال ةاسأم « ةاسأم ةجيتنلا تناكو
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 برغلاو ةينويهصلا ئديؤم اهانمت ىلاةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيجيئارتسالا
 أدبه نيب قفوتلا نكسملا نم نكس ملو ىنرعلا ءادعلا يت كلذو
 نذلا ءادعالا ةرجم رارمتساو ىلاهآلل ريصملا ريرقت قح ىف بادتنالا

 ىف لمأت ايناطيرب تءاك رخأل نيح نمو دوب. ابمعزتي ةلود مادعز ديري
 .سيوسلا ةانقل قرشلا حانجلل ةيماحو « نييناطيربلل ةيلاوم ليئارسا دوجو .

 ةراثاآ نم ًافوخ لمآلا اذه ريزعت اياطبرب ةمر ركح مطتس مل ؛ نكلو

 ىغاتجالاو ىمايسلا محلا امأ « نيطساف جراخ ىبرعلا قا نم ديزملا

 برءلةودق نوكت ةيدوم دلطد دا ىف ؛ دوهلا نم ريثك هيف كرت ثا ىذلا

 ةسزعلا لودلا ناب رحلا لءاشلو ةيدولا تانالغلا ةلأس1 امامت عضقت -
 ىف ةحجاسلا يذاقلا نم ريثكو داس ىدلا وه ىكعلا نأ ريغ . ليئارساو

 ةمنويهبص امال ةموصوم -ىلاعلا تورداتسم داحناك  ةيايئارسالاةمظااآلا

 نيطسلف مسقت بيب ال هسدقم لا نك امالا : ةيامحح ف لمالا دديت دقلو

 ًاريخأو سدقلا ليردت ىف ريكفتلا اوضف رنين ويبصلا نآل امتاو ءبسف

 ناطيتسال ريبكلا لردلا ديأتلا اذه ىلإ ىدأ ىتلا ىناسفالا عفادلا نإف ٠

 ىلاوح قلو طرقت ىلإ ىدأ عارص قاخ ىلع دعاس دق دوبلا نيئجاللا

 . ىنرع نويلم

 ةلود نيطسلق ىف « كانه ناف ء عبرذلا لشفلا اذه نم مغرلاب نكلو
 لاوحدويلا اأكنم دادعت مي ةلود « ةظوحام ةروصب ةيمدقت , 2007 ةيح

 ليئارسإ اهتققح تلا تاراصتتالاو . 1410 ماعد .. . ليافمىف نويلم

 .نآلا تح ةلودلا تاموقم ليئارسال سيل ٠ ' )١(
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 قيقحت نم ليئارسإ نكمتت ملو .موطاشتو انطاومحورب دوشت لخادلا ىف :

 دوهي نم ماظتناب لاملا سأر دروتست تءاكاجأل الإ تاراصتالا هذه

 ذنم هينوج ولم +١٠٠ هرادقم غاب دقو « رذاصملا نم مم ريغو ملاعلا

 « رآرمتساب ناطرعم « مخضلا راينسالا اذهو « مهتاوح نأرغ . وعو

 امس وت هنوريتعي اع نوشم برعلا نأ املاط رطخلل « ةديازتم ةروصبو

 ايضامنأ وهليئارسإهل ضرحتت ىذلاقزآملاو . مهضرأ ىف ؛ًايذ.د ايداعع

 اريك ًارطخ نالثم اعاو . مالسسلا ىل]ناريشي ال ةيتويبصلا اهتيجولويدياو :

 سوس ىلع برعلا ءرسفي ىذلا ىضاملا اذه بناج ىلإ و . برعلا اهساريجل

 « لئارس] هيف دهعتت ىذلا ليقتسملا كلذ كاتم «داللا باحصال درطو

 ىدوبي نويلم ٠١ ىلع مددع وبري نيذلا ملاعلا دوبي ةفاكث عش لب .ًينوناقأ
 ىدوم نك اس نويلم ؛دوجو روصتت ليئارسأ ءامعزا ةبرقلا ىادمالاو

 1 . لقآلا لع.
 نأ نويائئارسالا نولوئسملا ىعدأ ءاتيم ليئارسإ تمجاه امدتع

 «نطولاري رحت, نعاوئدحتو ءرصم » ن٠ !ءزج تسيل ءانيس ةريزج هيش

 هاوس مهجاتنتسا ىلإ برعلا لصي نأ دبال ؛ ىضاملا ىلإ رظنلاب . اذكهو

 . اطقم وأ ًاحيمص ناك

 ًايبرعءادع ريثت ىتلا ةفيخلا روصلا هذه ريبغت ليئارس] عيطتست فيك
 ىلا ةلئساآلا مخضأ نم لاؤس ؟ أضيأ أديخم اليقتسم نييليئارسالل ممريب
 ابصاختسن ىلا ةحضاولا ةجينالاو ةريدجلاةرتفلا هذهىف ىبرعلا ملاعلا هجاوت

 نوكت نأ بحي ىلوآلا ةوطخلا نأ ةمزأملا ةريخالا تاوئس رشعلا نم

 . ليئارسإ بناج نع



 عمسأتلا لصفلا

 «ةبورعلاو ب ةادانملاو ءابل] ةوعدلاو ءةيبرعلا ةدحولا عوضوم ناك

 انيأر دقلو . ىلوآلا لوصفلا ىف هاندرس ىذلا خعراتلا ى اريثك نادرو
 .دق « تاداعلاو ةفاقثلاو .خ1 كرتشملا بيرعتلل مث.دلا ثارتلا نأ فيك

 ه ةمأ دوجو نع برغلا ةركفب نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا ىف جذتما

 ةمأ ند تاي ةلردو

 نيركفملا نماةلق ركف رشع غساتلا نرقلا نم سداسلا دقملا ىف ىتحو
 هفرصإ « ةيبرعلا ىكشت ىلا بوعشلا ةفاكنصتحن ةيرع ةمأ ىف برعلا
 نكن ةيبرغلا رارالل ةماعلا لوآألا ةباجتسالا نأ ريغ . ةديقعلا نع رظنلا
 دقعلا ىلاوح ىف الإ ىنرعلا ثارثلاب ابجامدا جضتي ملو « ةيعاو ةماقاه

 راقتفالا كلذ ىف بيسلا انرك ذ نأ قيس دقلو . ىلاحلا ثرثلا نم عبارلا

 ةبوتكملا ةملكلاب لاصتالاوأ ىصخشلا لاصتالاءاوس لاصنالا ىلإ اعدق
 <« 'ةضلاخ ةيرصم ةيموق. رصم ل'غشناو « ةفلتخلا ىبرعلا ماعلا ءاز رجأ نيد

 ديقسم 5 اح دوجورارمتساو لمه ؟ماع قاطيرنلا لالتحالا دعب كلذو

 هنادل. ىلإ ىاسرف دعب ىرعلا قرعالا تنشتو . ىرتلا م احلا ىف >ثم « رخآ
 . مسقتلا نم ديفتست ىلا ةيلحلا ابحلاصم اهنم لكل « ةدايس تاذ ةددعتم



 لحكي

 ساسحإ كانه ل اهراثآو ثادحالا هذه نم مغرلأ نكلو
 ش ملاعلاءاحنأ ةناكىفو ءرصم ىفو . ومني ساسحالا اذه دخأو « ةبورعلاب

 وغلا ىف ةذخآلاةفاحصلا ىف مدختست ىتلاةليسولا ةيبرعلا تحبصأ « ىنرعلا

 . ملعتلاو رشثلا نيدايم ىفو « عيرسلا

 .عاونآلاةفاكنم- تالصاوملا لئاسو تفعاض) نيرشعلا نرقلا فو

 وحن هاجتالا دادزا ىلوأألا ةيملاعلا برحلا دعبو . ىبرعلا ملاعأا ءازجأ نيب

 < ةيروس » ةيموق ىجراخلا ملاعلا هريتعياع ءارو قتخت , ةييرع ةيموق
 ةيسايسلا ثادحالا ءاسجتالا اذه ع دعاس امو « , ةيرصم ه ةيموق وأ
 لودلا دض حافكلا يعل ىذلارودلا انيأر دنلو . ةيجولو.دبالا تارايتلاو
 فوخلاو قزحلا كلذو «قارعلا لإ شك ارم نم « اهلك ةعطنملا ىف ةيبرغلا

 (برغااقةيوق ةروصإ ربظي مهنأ ريغ ) نيطسلف ةاكششم ءازإ نيك ردشملا
 نيركفملا بناج نم «رمتسملاث حبلا !ذهكلذ بناج ىلإ كانه ناك نكلو

 «ةمالا نع برغلا موبعأل - ىح لع  لداعم ءارو نيةمملاو نيسسايسلا

 دادزإ نيذلا ءاستلاو لاجرلا نم ًاديازتم ًاددع نآلا ثحبلا نضتحاو

 (ةيوق.ةديدج « هيجول ويدنإ تارئؤم مني ترشتناو ٠ مب ايف مطاصت]

 ةيفوصلا ناملآألا ةركف صخالا ىلع اهنمو « قرشلاو برغلا نم ةمداق

 نكنول ىلا دنهلا ىفةثيدحلا ةيموقلا روبظو . « بعش ه وأ ء كلوف » نع
 .ةحأ م. امإو ةدحاو ةغل لكنت

 تمدختسا ىلا ةيبرعلا ةماكلا سفن ىف مت لا سلن نأ عيطتسنو
 ىه « ةينطو » ةللك تناك« نرقلا نم عبارلا دقعلا ىلاف « ةيموعلا فصتل
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 .ىذلا ناكلل وأ « هسأر طقسمل ناسنالا بح اهائعمو « ةذئاسلا ةملكلا

 مضاو«ىيل'ويسان.ةيسنرفلاةملكلاو ةماكلاهذه نيب طابت الاو .هيف طق

 ةيب امجالاةدحولاو (ةيميلقالا وأ) ةينوناقلا ةدحولا  عافم نيب عمجت ىبق

 ةس ردلأ تمدختا نأ 1 ماع دعت كدوس 5 ) ةيساسأأ ءأ)

 ,لئابقلا ف ٠ بعشلا » عهتجم مث موقلاو . ةيموقلا وهو : ًاديدج احالطص]

 .نع رظلا فرصب « ءالولاب درفلا هل نيدي عمت وهو . ةميدملا ةمنرعلا

 .ناكملا ءاوس « ناكملا دودح ىطختت هتيموق نإ . هيف مه ىذلا ناكل

 ةرابع روهظ ىف سان نأ عيطتسنو . هيق شيعي ىذلا وأ هيف دلو ىذلا

 نود « برعلا ةفاك نيب ا ءارو نيي.طولا ىعس « ةيدرعلا ةيموفلا »

 . عيطتسف مويلاو . ةيئدرأ وأ ةيقارع ةلود ىف نينطاوم مهنوك ىلإ رظنلا
 نأ ميطتسي ةركف لثمت ىبف « ًادج ةعئاش تحبصأ ةرابعلا نأ لوقت نأ

 ىبرعلا قاتلا ثارلا لظف شيعلو ةرب رعلا ملكتي ص لك احل بيجتسي
 ىطختن ىهو .ةطيرخلا ىلع ةموسرم ملاعلا اهارب ولا دودحلا ىطختت ىهو

 قلخت ىهو (ةءاجتسالا سفنب س< نأ ىحيسملا ىبرعلا رودقم قف ) نيدلا
 ىيبرعلا عمتجما اذهو ةيعرشلا هتلود ىف نطا وملا نيب ًارمتسم ايسفن اطابر
 ٌ هنم ءزج هنأ رعشل ىذلا ريكلا

 ةسودلم ةيروتسدةيب رعةدحو ىلإ ىلاعفنالاموبفملا اذهل يوحت نأ ريغ
 « سداسلا دقعلا ىف ىربكلا برعلا بابش ةروث' ليقف . الهمس توكي نل

 ةيبرعلا ةعماجلا فيلأت لع ًارصاق بلاطملا هذه ىلع ةمدقلا ةدايقلا در ناك

 لجأن م ٠ ةيبرعلا لزدلا نيم طبرت ةمظنم ةيبرحلا ةعماجلاو ؛ 164 ماع
 هزواعتلا قذحتةقي رطب ةيسايسلا ابحيارب نيب قرسفتلاو ءاهنيب طباورلا ةيوقت
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 .«اهتدايسو اهلالقتساب ةدحاو لكل ظافتحالا عم ١ نكلو . ءابنب لبفلا

 :نأعطتسن ؟ نيحلا كلذ ذنم ةبب رعلا .ةمموقلا اهتءطق ى لا طلو شالا ىه ق

 , ءاجدقف « ةيروسو رصم نيب ةدحولا نالعاب ةصاخلا قءاثولا ف كلذ دي

 :ىضفيس ىذلا قيرطلاريتعت ةيبرعااةيموقلل ةرمث عىل ةدحولا ةذه نأ ابق

 .تايغرلاةرئاد نمةدحولا هذه جر : يلو ةيرهلاوةد'يسلا ىلإ برعلاب

 بعشو « دحاو ل2 ةيرورمجلل نوكي قث ةجلإ ةرثاد ىلإ تاينمالاو

 ء ةيبرعلا ةمالا نم ءزج+ وه دحأو

 راثأ دقلو « ةدحولا ىف برعلا 1 سوبلم ريبعت لوأ اذه ناكدقل

 'ةثالث لالخ ىفو . ةعدقلا ةبقحلا ىف اوشاع نبذلا ءامعزلاو ماكجلا رعذ

 قرسأ نيب ىمثاملا داحتالا مايق نالعا ىف ةدحولا هذه تببسن 7 عب اسأ

 رضم نيد ةد>ولا لع ا اب « ثدرالاو قارعلا

 نيظن احلا ءامعرلا فوانع نع قياس لصف ىف  امدحت دقلو . ةيروسو

 ل ةيروس وزغ ىف ركفي ديعسلا ىرون ةدحولا تلعج دقلو . نانبل ىف

 ائيلع نكلو . رصم نع قارعلا ةراج لزعي ككل رومهه ةينوب ىف

 ةرداص ةيبرعلا ةدحولا مامأ عضوت ىلا ليقارعلا وأ ةضراعملا نأ ظن الأ

 ةاعدو « لقرعت ىوق كده تازاقف. . مهدحو ىضاملا دهعلا لاجر نع

 . ىبرعلا ىلاعلا لخاد ىف لاصفنا

 5 هنأب اقرقو ايناطيرب تنم « ةيناثلا ةياااعلا برحلا لالش ىفو

 ءازجالا نيب ةدحولا ىرع قيثوت ىلإ ادمعت وأ اذ نأ امهتداصم نه

 ىبرعلا قرشلا ىف ةيلاحلا تايسفتلا رثكأو ىبرعلا ملاعلا اهتم فلأتي ىتلا



 "و

 ' ىنرعلا برغملا ىفو . لوألا ةبملاعلا برحلا دعب اسفرفو ايناطورب عنص نم
 ثالثا قطانملا نيب ةدحولا لاكشأ نم لكتش ىأ قيمت ىف اسفرق ركفت
 ءايشالا هذه هب رسيت ىذلا ردقلاب الاءسنوتو رئازجلاو شك ارم:ئربكلا
 اهدك أ امبو . مويلا ىلإ ةسايسلا هذه ريغتت ملو . ابمكحو اسةرف فارشأ
 . لالقتسالا لع املوص#< سذوتو شك ارم تدقق اسذرف نأ رئارجلا ىف

 نيلصقتم نينايك امهرابتعاب نادوسلاو رصم ىلإ ايناطإرب ترظنو
 امهلاصآا ىرع قيثوث ىف لاو>آلا نم لاح ةدأب ركفت ملو ؛ ةرورضلاب
 ىتح ةيناثلا ةمملاعلا برحلا تيمشن نأ ام , نكلو . ىبرعلا قرشلا راطقأب
 اجتالاءازاءابفقوم نم لدعت نأ ىريكلا لودلا ىلع نأ مضاولا نم تاب
 هنع تربع ىذلا ىوقلا ءادنلاو « ةيموقلا راطا لخاد ةدحولا وحن ماعلا

 لمأ امهق ذبحت نينايب ايناطيرب تردصأ برخلا لالخو . رولا لود
 ريثكو.ةببرعلا لودلا ةعماج فيلأتب تبحر هيلع ءانبو ةدحولا ىف برعلا
 « ةدحولا هذه. ,قدصإ « أويحر ةيم“رلا ايناطيرب رئاود ىف نيرمعتسملا نم

 ةكرخلاةدايق تلظ املاط ةيناطيرمل' لاصملا عم ضراعتي ال اذه نأ ارأرو

 ةموكحدي ىف ةدايقلا تحرصأ نأ ام نكلو ايناطوزب مم ةنسح ةقالع ىلع
 ةصاخبو  «ءاتدصالا» ىلإ اهدييأت ايناطيرب تهجو ىّتح « ةلّقتسم ةيرصم
 ةداضم ةكرح مرت ناعيطتسو دق نيذللا  نيسح كلملاو درعسلا ىروت
 ريغ . افيثو أطاتوا ايناطيرو طيترت هلر_ح « ىنبرعلا قرشلا ىف ةدحولل
 اهب تطبترا ىنلا ةسايسلا ىو ) ؛ه عم ماع ةسايسلا هذ هرايبنا نأ
 ايناطيرب تاهاجتا ليدعت ىلإ دؤت مل ( نيملا ك!َذ ذنم ةدحتملا تاءالولا
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 .كردت ىركلا لودلا نأ ىلإ ريشت ىلئالدلا نأ ريغ. ةدحتللا تايالولا:وأ
 .ةماعز.ةيأ لظ ىف ةيرعلا ةيموقلا ةكرح ةضراعم ليحتسملا نم نأ نآلا

 .دقعلا لالخو . لئامم جبت ىلع ىدقوسلا داحتالا ةسايس تراس دفلو

 ةلوغشم برعلا بابش ةكرح تناك امدنع « ىلاخلا نرقلا نم سداسلا

 تاكو . ةدش) ةدحرلا لح امسور تديأ «برغلا لرد عم اهعارصي

 ابلمأ امأ ءاهتبيه ةدايز ىلإ اهديبأت ىدؤي نأ كلذ ءارو نم لمأت ايسور
 :[ديزم ققحتو ةئيحلا هذه ةيبرعلا ةيعويشلا بازحالا لغتست نأ وهف ديعيلا
 ىيفوسلا داحتالل مضتا نكلو . ةيط ولا ةكرخلا لخاد نم ذوفلا نع

 سيئرلا دايح نأ ه4 ىلإ ١١607 نم ةرئفلا ىف ء برءلا نييعويشلاو
 . ىعويش ط'شن ىأب حمسي ال رصان

 :عباط نأ اندجو «روطتتس ىلا ةيرعلا ةدحوا ىلإ انرظن اذإو
 لخاد ةلقتسم ةيميلتأ ةدحو دوجوي  ةدشإ - ىدحوب ىنرعلا برثملا

 تافاملاو ءارحصلاب قرششلا نع ةلوزعملا  ةفطنملا ءذهلو . ىنرعلا ملاعإلا
 ةصاخمو -ةيراض> رصانع نضتحت ىهو . ةدحوم ةيدام اديب  ةديعنلا

 .ةطلسلل ةيخيراتلا اهتمواقم بناج ىلإ ءامامت ةبرعتسم ريغ  ةيربريلا رصانعلا
 هذه جامدنأ نم الامحا رثكأ ةيبرغملا ةدحولا لعجيامم « ةيزكرملا
 اذه نم ًاصيصب حبلن نأ عيطتسنو « ىبرعلا ملاعلا ةيقب عم راطمآلا

 ثدحن دقق « 4١ه ماع لبربأ ىف دقعنملا ةجنط رمتؤم رارق ىف هاجتالا
 . « ( ىلارديف ) داتا ىف . . ىنرعلا برغملا بوعش ةبغر » نع

 ملاعلا لود ةيقب عم ةكراشلل ديازتم روعش كانه « تقولا سفن ىفو
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 قو «سلوتو « رئاازجلاو « شكا ىف دوجوم روعشلا اذه « نرعلا

 سفن قو « ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ سفوتو شكارم تمضنا !ة68 ماع

 نم اهريغو رصمب ةليوط ةيوق طباور نييرئازجلا نيينطولل ناك تقولا

 ةيبررعلا ةعماجلا تعمتجا !4هو ماع فو ؛قرشلا ىف ةينطولا تاموك لا

 . ةرم لوآل ءاضيبلا رادلا ىف

 ف وضع « بالا ىمايسلا نايكلاو ليئضلا دادعتلا تاذ ءايبملو

 :ريسل ىذلا ىقيقحلا ىرجنلاب نبكتلا نكمال هنأ ريغ ءةيب رعلا ةعماجلا

 نمتؤم رارق لبق لوآلا سيردأ كلملا نأ ريغ « برعلاب اهنانالع هيف
 نم برخملا ةيحان اديازتم اهاجتأ سين نأ بيرغلا نم سيلو « ةجنط

 :ةيحان هاجيالا نم الدب ء ةرطنق ستعت ىلا ةريخملا ةلردلا هذه بناج

 -. قرشلا ىف ىرصملا قالمعلا

 :ىف قاخ لينلا هاي كرشملا ىويحلا نادوسلاو رصم ماتها نإو
 هذه عيزوت لوح قامتالا نأ نم . نم مغرلاب 3 امه امئاد اطار هثاذ دح

 طغض نم رصم فواخم تلءاضق دقلو . البس نكي مل (16ه) هايملا
 هذه تلءاضتو « لينلا ىلاعأ دنع نادوسلا عضو د نع ىنجأ

 :نيدللا نإ ءزودمل مأع َْق مم < ىذلا ىركسعلا بالقنالا لضش فراغا

 نأ ريغ ؛ امهنيب طباورلا دادب نأ عمقونلا نمو « نايعيط ناك رش

 لإ ةيورعلا ذ دوف: نع ليوطلا اهلارعنا ىدأ ةيبرت ةثلطنم مشل نادوسلا

 < ةدحولا وحن هاجنا كانم ناكام اذإ' رتوتلا اذه دادزيسو ءارث ريو , ثودح

 ..  ةيرصملا ةرطيسلا نم بونجلا ويفادوس هءازإ ىثخم هاجتا



 قبر

 ىويألا اهرودل رصم فانك ما لع ةريصق ةرتف ىوس ضمت لو

 *« لعملاب اهرود تقتأتسا اهنأ مبملا نكلو « ةّيبرعلا ةسايسلا ىف ىداينلا
 روطتلا ىف اهرود رصم اهبف تبعل ةليوط ةرتف دعب ءاج رودلا اذه نأو
 . ةعانضلاو « مالعالاو ملعتلاو , ةفاعثلا نيدامم ىف ىنرعلا

 :ىلا ثادحالا ءازأ ابقلش ب ةرمتسم هفص) . رصم خيران زيه دلو

 .نأ : ريك دح ىلإ ءكرس ىنرعلا قرشلاو . ةيقرشلا اهدودح ءارو عقت

 « تناك اهنأ عقاولاو « ىبرعلا ملاعلا ةوق رداصم نم ماه ردصم رصم
 .برعلا نوينطرلاو . ةقطنملل ىنجالا وزغلا « حاتفم » ؛ ةديدعتأرم ىف

 «برغلا لعفي اثم ؛ىنرعريغ الخدت » رصان ةماعز نورتعبال نوثدحما

 .بيحرتلا اذهب ةريدج « ةدوع ه اهنوربتتيو ةماعزلا هذبب نوبحري ]و

 ةيراضح تاءامجوأ تايلفأ ةماحلا ةبرعلا نادلبلا ,زم ددعيف دجوتو

 ىلإ انرشأ دقلو . ةيبرعلا ةدحولا نم اهفقوم لامحإ نكميال ةزراب
 .فتتكي ضومعلا نأ اماط ةدوجوم لظتسو « نيينانبللا نييحيسملا ىفواخم
 . ةيمرقلا ىف ةكرتشلا نيللسملا رعاشم هيعلت ىذلا رودلا

 مددع ديزي نذلا دارك آلا نم ريك عمتجي ق'رعلا لامث ىف كانهو |

 ليوطنمز ذنم ةيلاصفنا ةعرن ووذ مهو « ىوق صخش م.٠.ر..٠ ىلغ

 ةينطو ةيدركة + « ةيرق ةروصب نوب ذجني و « ةيب رع ةجهل نوملكش الو
 ةيروسو « قارعلاو ٠ ناريإ ىف دارك آلا شيعي ) ةيتييقوسلا اينيمرأ نم

 برعتت مل نادوسلا بونج ىف ةدو>وملا لئابقلاو ( اينيمرأو « ايكرتو
 هبعاتس لماوعلا هذه لثم نإ . . هاجنالا اده لثم ةمواقم ىلإ ليمت ىهو



 لل

 ىدم ىف - امدح ىلإ محتتسو « ةيسرعلا ةدحولا روطت ىف اهرود

 . . ىرخآلا ةيبرعلا لردلا عم تايلقألا هذه ايف شيعت ىتلا لودللا داحتا

 ةوق دادزأ ىذلاو « ًايميلق] رداصملا مادختسإب ضصاخلا م ورغملا نإ

 « لخدش « ةين هلا ةمملاعلا ب رجلا لالخ ءاقلملا تادادمإ ماظن لشضف

 نأ بيرغلا نم سيلو . ةدحولا وحن برعلا ىعس ىف « ةديازتم ةروصي
 لخد نوكي امدنعو . نالكش ةلأسملا هذهلو . ةيلورتيلا ةورثلا ةلأسم ريشي
 ففوخ هانعم ةدحولانم فوخملا نإف « نييطارقوتوأ ماكح دي ىف لورتيلا
 . ةيبرعلا ةيموقلا ١ نأ نم مغرلاب اذه ثدحي « ممذوفن لع ءارمالاو كواملا

 ' . ىبرعلا ثارتلاب نوسحي نيذلا ماكسحلا كرحت نأ عيطتست

 ,ميىلوآلا قق . تيوكلا ىف عضولا نع فاتخي قارعلا ىف عضولاو
 تاعورشمو ىوقلا داصتتالا ىف لوريللا نم دئاعلا لخدلا لالغتسإ

 ةماعلا تارائئاسالا نم ىغرلابف « تيوكلا ىف امأ . هدغتست ىنلا ةيمنتلا

 :ىل] همظعم بعذي الئاه ايونس أضئاف ماحلل نإف « ةرضحتملا ةئاملا
 .راثتسالل ندنل

 نركلمب ال نيذلاو « نوكلمب نيذلا ةروص هوشت ام ًاريثك اذكهو

 لخدي معنت ىتلا ةيبرعلا لودلا عيمج نيب نمو . ىنرعلا لورعبلا لّقح ىف
 نأ عيطتست « ددعلا ليلقلا اماكسب ء اهدحو تيوكلا نأ دج لورتيلا

 ولو . لخدلا ليوحن ةروص ىف «ايداصتق] ىرخآلا ةيبرعلا لودلا دعاسقأ
 رخآ ىبرع دل. عم ةيدوعلا ةيبرعلا لزدلا داحلا ىلإ ىدؤت ةروث' تثدح
 ةيبعشلا لامالا نم هجوم راسأ كنيس اذه نإف ب لالا ليبس ىلع -



 فيان

 دف دئجيس ىدوعسلا لورتبلا نم كئاعلا لخدلا نأب ةيامل ىف رعشتس ىلا
 . ةيدوعسلا ةيب رعلا بعش ةمدخ

 .نم ةدئاعلا ةورثلا تلوح اذ لجاع ىوق لعف در كانه نوكيسو
 «قارملا ىلع ًاضيأ اذه قبطتيو . ىرخأ ةنازجش ىلإ «ىدوعسلا لورتلا

 ةيلخادلا ةيمنتلل صصخم لورتبلا نم قارعلا لخد نآل « ركأ ةروصلو

 عم داحتالاب ىدان ىذلا قارعلا ثعبلا بوح نأ هتلالد هل ىذلا ىمآلاو

 .بوجوب ىداث « رصأن بيحرت مدع نم غرلاب ةدحنملا هيرعلا ةيروبخلا
 نم قارعلا لخد نم 0 صيصخت لع ص ىذلا نوافإاب ظافتحالا

 1 . ةدحولا قيقحت

 جابر ألا ةماخض نع ةيضار ريغ ةيبرعلا ةيموهلاف ء ةيرعلا ةدحولا قيقحت

 نأ نوكردي نيلوسلا نأ: ريغ ) ةيلالغتسالا بردلا تاكرش اهنحت ىلا
 ةينفلا ةيحانلا نم ليحتسم ىمأ ةيلورتبلا تاعانصال مدحو برعلا ةرادإ

 نمضتي طاشنلا اذه نآل كلذ « ةيداصتقالا ةيحالا نم هيف كوكشمو

 كل ذهو ٠ ( ًاضيأ برغلا ىف هقيوستو لب « هلقتو لورلا لوقح ليغشت
 لورتلا كلذو امم .ةبرعلا دراوم ا هاك لالغتسإ ةركفنوديري نوريثك '

 تيوكلا لإ ةصاخ ةفصب هجوم قةحلاو . هلكأب ىرعلا ملاعلاإ ضو

 ةعماجلا لخاد ىف ءوسو . ةنطنملا جراخ ىف اهلام سأر ضاق لغتست ىنلا



 م

 تاكرشلاو لورتيلل ةكلاملا لودلا عضت نأ ىف ةماعلا ةركفلا صخلتو .

 ةمياتحلا لودلا هنم ضرتقت ىذلا « كنبلا اذه ىف اباخد نم */ م هلقتسملا

 . اهلع قذملا ةيمنثلا تاعورشم لجأ نم ديرت اع

 لخدتي- ليئارسالا ىنرعلا عارصلا نأ ىلإ ريثذ نأ بحي ًاريغأو

 ليجعتلا ىلإ ليع هنأ ودبيو. . ةيبرعلا ةدحولا روطت ىف  ةريبك ةروصب -

 ليئارسال ىداملا لكشلا ءازإ رمتسم جاعزباب نورعشو برعلاو. .ةدحولاب

 لقي نأ لمتحلا نم سيلو « بقللا ثاثم دنع ىبرعلا ملاعلا مضت اهنآل

 زك ليئارح] هضرعت ىذلاو « ندرآلاو رصم نيب ءرمملا ١ كاذ برعلا

 برحلاب مويلانأ ددهت ليئارس] دن اذه بناج ىلإو . ملصلا قافتا نم
 ىوق قيوطت ىأ قا اهنال كلذ « ىبرع دلي ىأ عم ندرآلا دحا اد

 . ًايركسع قفع
 ىل] ةيمارلا ةكرحلا ومنت نأ لمتح ةفياسلا تابقعلا لك نم مغرلاب

 ًاينواعت « ًايوق ايبرع آداحتا ًاموي ملاعلا دهشي نأ ىلإ ء ةدحولا نم ديزم
 *ىحي دق ىذلا ) داحتالا اذه لخادو . . اباكأب ةنبرعلا ةقطنملا لمشي

 (:ةدحولا رئاود »نم دعب ًابنتننأعيطتسن (ةيوقةيد رع ةعماج ةروص ىف
 انفضأ اذإ ةعبرالا وأ  ةئالثلا برخأا نادلب رئاودلا ىدحإ نمضتنس

 ىلاردف ساججو « ةيلاردف ةيفيفنت ةطاس ) ىلاردف داحما لكش ىف - اهيل .
 رخآ ىلاردف داحتا كاته نوك نأ لمتحملا نمو .. ( ةيميلقإ تارادإو

 ٍتيوكلا امرو « ندرآلاو « قازرعلاو « ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهلا مني

 امهعباط نآلءنيريخإلا نيدلإلا لوح كدشلا روديو..نادوسلاو « نانبلو

 ةيداجيتا رئاد يلإامهمايضن] ىلإ ريشا تالايتحإلا لعجتامهتيساسحبو لخادلا



 فحل

 مصالسو« ةرئادلا هذه ىف ةيعافدلاو ةسدرأ الا ةسايسلا قيسفت مت متيسو-. .ةثل اع

 ةريزجلا بونجو نملاو « ةيدو ملا" ةيب رعلاك : ًامدقت لقألا لودلا اهل]
 ةميدقلا اهمادهاعم نم ررحتت نأ دعب ىسرافلا جيلخلا تارام]و « ةيرعلا

 . ايناطو رم ابطيرت ىلا

 «ءةدحولا قيرط ضرتمت ىلا تابقعلا كلت انرابتعا ىف انذختا اذإ 35
 ةب رغلا ةرظلا أطخ انل ادب « اهقيقحت ل ع بكلذ عيبا فرعلا تو
 برعلا ءامعزلا ىرن نيح شهدن الأ بحيو . . خاسلا ككشتلا متت ىلا

 ىرحال'نأدك را نمو . محلابعأ ىابنوضتني مث ةوخآلا نع را
 نأ «دحتم ىرق برع ملام دوجول جدلا فوت نع تي نأ ب

 برعلا لعن] ٠. 1 ع عا احم

 ةلواحم ىأو . . املاكشاو اهتدايقو ؛ ةدحولا تاوطخ اوررقي نأ ممدحو

 مدختال ةدحو.ةلشافو ةيعيط ريغ ةدحو ىلإ ىدؤتس ليدعتلا و وأ ءالمالل

 .هلكأب ملاعلا وأ برعلا



 وشاعلا كلصفلا
 ةم“اخ.

 .نيب ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيفاثلا طباورلا نأ ظالا نسح نم
 نأ ريغ « امهني لهذت ىتلا لك امشملا نء ريثكي ربك أ برالاو ىبرعلا ملاعلا

 .ةديدج ةلحرهو مويلاو « ناي>اللا نم ريثك ىف اذه كردت مل برغخأأ لود

 < ءاطخالا بيخت نأ لمأن 6 ىنرعلا ملاعلا 8 تكسب ىربك ةلالد تاذ

 ىوق برعلا .فوفص نيب نم تقاطاا دقل . . خيرالا نوطب ىف « ابجتاتنو

 .ةيدياقتلا راكدالا بذك ىوذلا هذه نك هتمو :نكر لك ىف ريغتلاب ىدانت

 رسخم نأ برغلا نأ دكؤال نمو . . ةيراضح ةعاكو بعشك برعلا نع
 « ةيرشبلا تانناكلا هذه عم مانتلا ىف عرش اذإ بسكيس امنإو « ًاثيش

 ٠ . راظتنا نود « ةيباجيأ ةقي رطب

 ةيزشب تانئاك برعلا نأ ةديدجلا ةمايسلا هذه ىف ىلوآلا ةيضقلاو

 نمو. . ىرشبلا سذجلا زيت ىلا فعضلا ىحاونو ةوبلا ىحاوذب عّمتت
 امئاد دادعتسا ىل نكي 0 انأب اننرثا اذإ ًائيث رسخت نل اننأ دكؤملا
 ليوط نمز ذم ا:طرثدا ىذلا ساجيا بوءشلا هذه ةيوطعل فاريعالل

 «ىنرعلا , ةملكل انمادختما ىفو . . ةينفلاو ةيراضألا هتصالخ اننأ

 2 و هتاتمو لث. «ىبرعلا لإ اهم ريشت ىلا تاحلطصملا ضعبو

 ةماركلاب ريك ساسحا هيدل بعش ىلإ تءاسأ ىلا تاهاجتالا كلت سان
 هلاح ىلإ « ني.ا نه تارشد ىف  مهسفأب اوعذتري نأ نولواح مجأ
 ةيبرغلا ةيندملا لَهُد ىذلا ؛ ىعاتجالاو ىداصتقالاو ىمايسلا روطتلا نم
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 قم ىخيراتلاءرابجلا دوهجما اذه ىلع انراظنأ ركرن نأ انياعو..نورقةدع
 .بيرقتقوذنم الإ مهنم ررحتن مل نيذلا »فيعلاوءسّوبلاوءرقفلا ىلعال

 نم ملاع ىف ةيعامج ةيصخش ءارو هيعس ؛ئرعلا "لاضنلا زيمب امو
 دعا لإ مالا اذهل ضرعت برغلا نآل ارظنو . . ةددعتملا تايصخشلا
 رمل مح ضال ريش الأ تن ةحرت نع نجلا ريبك

 ارلكش ىف « ةيموقلا نإ ٠ . ايسأو ةيشرفأ فو ىبرعلا ملاعلا 000

 دكؤملا نم نكلو . . ًاقمتع نوكي نأ دب الو قيتع ”ىث « قيضلا ىس

 نم سيل هنأ تدكأ دق  برعلا خيرات يدلل خيراتلا سورد 0
 ةعو# نآلل الإ "ىثل ال ءةطاسب لك ” .ثدلا نم ةعومب ابلهاجتت نأ نكمملا

 . لعفلاب اهنم تهتنا ىرخأ
 برملا نيمموقلا نأ انتظ اذإ ةريطخ ةروصب محلا ىف ”ىطخنسو

 ىريكلا فادهالاب نونمؤي مم . نايك ارو مهعس مدق نوكردي ال
 مثريغ نم لقأب اذه ىف اوسيلو « قحلا ىلودلا نواعتلابو ء ةدحتملا مال
 نكتلو ..ةياصولا نه اوصاخت وأ اوررحت نيذلا نيرصاعملا نينطاوملا نم
 ام اوهجاوي نأ نوعيطتس ىلا ةيصخشلا هذه نع نوثحد مبكرت بحي
 0 . نيتلماكس فنلاب ةقثلاو ةماركلاب نورعشي مهو « ريكألا عمتجلا
 لمه نع لثماللا ريرعتلا نأ ىف لثمتتو ظ اهعوت ىف ةديرف مهتكشم

 0 ىح وأ - ةدوجوملا ددحلا عم ةقدب مءالتي ال ةيبرعلا ةيصخشلا

 ىلإ ىعيسلو ٠ ةحوتقم ةقطنم ىلإ دنع ابإو  ةيعربطلا دودحلا قاطن

 . ةيئابنلا اهلاكشأ معد تت مل ةيموقو تايصوصخلا نيب قيقوتلا
 هلك أب ىعسملا اذه نأ رك ذتن نأ انل بيطي دق جاعزنالا تاظحل ىفو

 ثاراو ©« ىرغلا عمتجما ف تروظ 1 نيب جازتمال ةجيلن ءاج امإ



 "ا

 دعاسف امن]و ؛ ىعسملا اذه لقرعت الأ انب ىرحو . لوألا برعلا هعضو

 « فرعتلا نع نوزجاع نحنو ليوط نمز انيلع ىضم دقلف . . هقيقحت ىلع
 اننآل ء انعمتجم ىف رخفب نحن اهمرتحن ءارآ ىلع . ىبرعلا عمتجلا ىف
 دقعلا ىف برعلا عم مهافتلا مامأ صرفلا تلءاضت دقلو .. انيديأب اهاتحتص
 ناآللف ءامام تفتخا دق صرفلا نكت مل اذإو . . نرقلا نم سداسلا

 . هتسايس نع فلتخت ىلا برغلا ةيندمب نونمؤي برعلا
 تاقالعلاب فرتعن نأو ء اذه برعلا نامباب رخفن نأ انعطتسا اذأو

 قيرط نع تاقالعلا هذه ىف عسوتلا ىلإ ائيعسو « مم اتطبرت ىلا ةقيثولا

 دعبتسملا نم سيلف « ةسوململا ةيداملا تادعاسملاو « فطاعتلا نواعتلا

 لماوع نأ ريغ ء ةريطغخالا تاونسلا ف تندح ىتلا حورجلا مائتلا
 نم « ندع ىلإ رئازجلا نم . . ةحلمو ةديدع تلازام ةيقاملا كاكتحالا

 تسيلو . ايناطير» ىرعلا جيلخلا تارامأ طايترا ىلإ نيطسلف ةاسأم

 ديدج نم اهلوائنت نأ انعطتسا اذإ « للا ىلع ةيصعتسم لك اشملا هذه
 نوكيس « نكلو .. ةيناسنالا تاقالعلا ناديهم ىف لكاشم اهرابتعاب
 حورحي برعلا خيرات نم ةديدج ةرتف تبديصأ اذإ أَم فيمؤملا نم
 نم ٍفيفختلا ىلإ رمآلا هيق جاتحي ىذلا تقولا ىف « تامزآلاو برحلا
 . 1 مقافنملا رقفلا ةدح

 طيع ىلا ءاطخالا بنجت ىلع ناسنإلا دعاسي خيراتلا نأ ضورفملاو

 ةدافتسالل ناح دق تقولا نأ دكؤملا نمو . . ماثللا اهنع خيراتلا
 « ثيدحلا برعلا خيرات ابلفك ىلا سوردلا نم  ةيباحيا ةقيرطب

 . ممدحو برعلل ال برغلا



 لوألا لصفلا

 ىتاثلا لصفلا
 كلاثلا لصفلا

 عبارلا لصقلا
 سماخلا لصفلا

 سداسلا لصقلا

 نماثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا
 رشاعلا لصقلا

 امس رهف

 ةملقم

 هتيمهأو ىنرعلا ملاعلا ةعببط

 امبدق ىبرعلا ملاعلا

 ةيبرعلا ةظقيلا
 لاقتنالا ةلحرم ىف برعلا

 برعلا نحت انمحازم
 روت ةيتفلا ةيوزعلا
 ةياخا!دلا ةيبرعلا ةروثلا
 ليئارسإو برعلا

 ةييرعلا ةدحولا
 ةئماع

 عجارملاب ةءاق



 عج رملاب ةماق

 ىنرع دلب لك لوانتت ىتلا بتكلا ددع ةماخض نم غلب : ةظوحلم
 ةريغصلا ةمئاقلاو . انه اهنم قتثن نأ  ةياغلل  انيلع رذعتي هنأ ةدح ىلع
 لوح رودت «ىرخالا عجرملاو بتكلا نم ًاددع لمشت ىلا « ةيلاتلا
 دعاس ام ىربكلا لئاسملا نم لرانتت ا « لكك اهعشو ةيرعلا ةقطنملا

 لاحلا ةعيبطب لوئسم فلؤملاو . مهتاهاجتاو برعلا راكفأ ىلع محلا لع
 . ةروك ذا عجارملا ىلع ايف قلعو ساوقأ نيب ابعضو ىتلا تارابعلا نع

 دبع معمق زل انوار همم معمم 8عممتل اهنباكإ
 روب خدوبب ا8ظهماخكر 1958 ١

 « ةمدعلا ةئمزالا ىف ةصاخبو « ىنرعلا ملاعلل ةلماش ةينعرات ةسارد )

 عساتلا نرقلا ىف برغلا ذ ذدوفت اهف ربظ ىلا ةرفلا ىلإ انب ىهني هنأ ريغ

 .( نيرشملا نرقلاو رشع

 لع مطفق,  علبورل خكهتزلوطر طءعازعءوص 8مماع ظلد,
.5 ,350 

 سيل وهو . ايناطيرب هقرعت روهشم ىحيسم ىنانبل فلؤا باتكلا

 ( سيول ريسنف و ربلأ باتكذ ةدمفم ةلمكست ربتعي هنكلو عبطلاب ًاثردح



 مع

 1135 الكاطانا ع عخكأر هووبوأ امكاأألاع هغ أصاعمتههصعأ
 م1 هاكر 0 (هل انصابعموأأب ظءععكر 1 طنمل 5ل1 وصب

.1958 

 نادوسلاو رصم نع ىداصتقاو ىمايس عجرم لمثأ هنأ كشال )
 ةتمزنم ةرظن ةريخآلا ة.يموقلا ةعزنلا ىلإ رظني وهو . ىبرعلا قرشلاو.

 . ( ةظفاحم
 ىلماخا ا-اا/ عك معا نرخ (1طع طلمووعتط), ل. العبتلا
 8ظورطمنو ا. !١ .ثذر كدع1ه:ل انصاالعركأأب طعوكر 1959

 لوح رودي وهو ؛ًافنآ روك ذال ريبشلا عجرملل لمكم لوأ ربتعي )

 «سنوتو ؛ رئازجلاو «شك اره ةصاخ ةفصب لوانتيو « ىبرعلا برغلا
 . ( ًاعئار ًادورجم ريتعيو . ايبيلو:

 ةب رعلا ةظعيلا

 1115 مظفق مالها الا[ 6ر 6همروع 2 مصامطأان5ر

 الهصتكط طلمصتاغءمم, 1955.

 نينرقلا ىف ةيموقلا روبظ هيف لوانت ٠ ىرع ذاتسأ هعضو مخض فلؤم

 كالا ل44 ملط ١ عقم ماكل,  ماطعمأ طلويرممأر اه .ا.ثذعب
 010 انمتامععوأطب طءعوور 6.

 عطوىالط], 1ةهص انغامي ظعمصر 1958.

 النا ال1101 ال اعهذخلإ ه6: هءمءدودر المااوصعتب
159 

 -196/ ماع ةيقارعلا ةروثلا ىلإ ىدأ ىذلا نراقملا ماعلا ىأر ال ةسارد

 (هعوت نم لياحت لوأ ريتعيو . نييقارعلا ناهذأ ىف رودي ناك ىذلا امو
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 ركابخأل الالاآ[ 73, هزلعع 5نهزلعوطر طوباو - ظثخلوتع

 (ان.كرخلل, 58.

 مايق ىتح « ةيبرعلا ةدحولا قيق#ت لجأ نم دووجلل ظنم ليلحت )
 . ( ةساردلاب اضيأ ابلمشي وهو . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروبجا

 . ملا . تالافقم

 يطال[ 05نطغعإاب نع 1ع 5عا/ماان[10طلر» تهصمأ

 ضمطلعا طلمودععب ”1طع 0طئعضبعر“ امصلوصر 0هكمطع؟
 1015 أ دعور 1954, هع هكامص هممعملتا؟ 1و ”1

 5طانز ا لتع ملل م اكع5" وعمال كموسمب لواعب 57

 .( ةماع ةروصإ هراكفال هيق ضرعي ىذلا رصان بيتك )

 « 11 1ع ا ع5كواإلل 0 مما عكا اال عرج طاطسعكم ءادخاوسمأ, ءأ.

 ”ةيااناناط عفذك] ل01 الذا“  (//هوكطتصوتممب 0.

.1250 

 ةلكشم ءازإ ىوقلا ل عفلا در نع ريعت يلا تاراتكلا مأ نم ريتعي )

 ةبورعلا» رهاظم نم ربظم لك ةيليصفت ةقيرطب « لوانتب وهو نيطسلف
 . ( ميدقلا ليجلا نم ىتيطسلف ماحم فلؤملا نأ نم مغرلاب « ةيتفلا

 « 01م6 10 1 عطلفك اللا 11 1116 مطفقكرح امن

 | ءطمعأ !هصتلعكر * [امناع ا 15 1 عال عافت, خسوبوأ 71طر 158.

 اك اردإ نييناطيربلا رثك أنم دحاو ةيناطيربلا ةعاذإلا ىف هاقل أ كب دح

 . ةريبك ةرتافل ةقطنملا ف هدوجول ةجينن طسواللا قرشلاب ًامامإو

 .( ةيقارعلا ةروثلا نم ذخخؤت ىلا سوردلا لوح رودي ثيدحلاو



 ا

 عذلمككععاذرزللادر ه كمهعأامأ زوؤيه هع ؟طع :عوانام»
 مماياطأب صمومدتمعي ملا ططا ات عمك 201الاخ, مهرتأر
 1959, ماسصصأ 04 ءعر ةمعماعءمم المال عدلا هك

 8عامنأاب ا عطولمض

 ملاعلا نم نييفحصلاو ةذتاسآلا ربشأ نم فيفل اهق كرتشا ةودن )
 . ( ىبرغلا ملاعلاو ىبرعلا

 تايرود

 ءىراقلا دو زيس ىترعلا ملاعلا ءاينأ عبقت نأ ىلإ ريشي نأ فل ولا بحي
 «نايدراجلا ٠ ولسارم اهب ثعبب ىلا تايقريلا عقاو نم ةروص قدأب
 » تسمو: وكنإلا مث 4“ روتاتكبسالا» و «رفرزوألا دو ءزعاتلا, و

 . ( طسوالا قرشلا لسارم )

 ىرخأ تافلؤم

 نيعجرملاىف ةصاخ ةروصبو « ًافنآ ةروك ذملا بتكلان م ريبك ددعف
 م اوق'ىراقلا دجيس“ ايقرفأ ىبرغ لامشو طسوالا قرشلا نع نيريبكلا
 دجيس ا؟ « ليلحتلاو ةساردلاب ةدح ىلع دلب لك لوانتت ةلصفم ةراتمم
 . اهريغو ةيداضتقالا ىجاونلا نع ًايتك
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 كتكلااااتزعجا و ينك ٠
 ددعص

 ةيملاعلا تافللاب ةيررثب فنعم
 اهدادعإو اهربرحتب ئن ثرتشيب

 "فكنت ان دخا م

 ظ
 رشالاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا : تالسارملا

 ؟5؟98 ب. ص ب روصنم عراش

 شورق ١٠


